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§169

Dnr: KS 2019/178

Revisionsrapport – Uppföljning av 2017
års granskningar - yttrande
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Svar på uppföljningsrapporten av 2017 års granskningar, enligt nedan, godkänns och översänds
till revisionen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun har EY följt upp genomförda
granskningsinsatser. Syftet är att bedöma om nämnderna och kommunstyrelsen har vidtagit
tillräckliga åtgärder med anledning av lämnade rekommendationer i tidigare granskningar. Detta
inkluderar även de åtgärder som nämnden uppgett i sina svar till revisionen.
De granskningar som genomfördes under 2017 berör dåvarande bildningsnämnd, dåvarande
socialnämnd och kommunstyrelsen.
Nuvarande utbildnings- och omsorgsnämnd har beslutat att godkänna svaren från respektive
sektor och skickat vidare dessa till kommunstyrelsen.
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De granskningar som genomfördes under 2017 för dåvarande bildnings- och socialnämnd var:
1. Elevhälsan
2. Arbete med riktade statsbidrag (båda nämnderna)
3. Hemtjänsten
Gällande ovanstående granskningar svarar båda nämnderna att revisionsrekommendationer
beaktats. Därmed vidtas inga ytterligare åtgärder.
De granskningar som genomfördes under 2017 för kommunstyrelsen var:
1. Systematiskt arbetsmiljöarbete
2. Investeringsprocessen
Gällande systematiskt arbetsmiljöarbete bedömer EY att kommunstyrelsen beaktat revisionens
rekommendationer.
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Gällande investeringsprocessen bedömer EY att kommunstyrelsen delvis beaktat revisionens
rekommendationer.
EY menar att kommunstyrelsen bör genomföra tydliga analyser kring beslutad investeringstakt
kopplad till identifierade behov. Svaret som lämnades i samband med revisionsrapporten 2017
var att kommunstyrelsen ansåg att den budget/plan på 3 år som tas fram tillsammans med
längre lokalförsörjningsprognos är tillräcklig. Längre prognoser är för osäkra som antagande för
ett konkret budgetarbete. Därmed förslås inga åtgärder.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Revisionsrapport - Uppföljning av 2017 års granskningar, tjänsteskrivelse
Revisionsrapport - Uppföljning av 2017 års granskningar, rapport
Utbildningsnämndens beslut § 20/2019, Svar på revisionsrapport Uppföljning av 2017 års
granskningar
Omsorgsnämndens beslut § 50/2019 Uppföljning av 2017 års granskningar

Beslutet skickas till
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För kännedom
Kommunrevisionen
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