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§4

Granskning av ekonomisk utveckling inom vård och
omsorgsförvaltningen

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. En budget ska upprättas årligen och den ska upprättas så att intäkter
överstiger kostnader. Budgetproccssen är central i kommunens styrning och
resursfördelning till sina verksamheter. En budgetprocess och budgetföljsamhet
som fungerar väl stärker kommunens förutsättningar för att uppnå god ekonomisk
hushållning.

Kommunstyrelsen ansvarar för driften av all kommunal verksamhet såsom till
exempel bamomsorg, utbildning och äldrevård, kulturverksamhet, ffitidsfrågor
och miljövård. Kommunstyrelsen, nämnder och andra samverkansorgan ska var
och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunflillmäktige har bestämt.

Uppdraget finns inte med i avtalet med sakkunnigt biträde, KomRedo AB, och
kommunens revisorer behöver därför göra en tilläggsbeställning.

Camilla Karlsson, KomRedo, föredrar projektplanen.

Kommunrcvisionen beslutar

att beställa av KomRedo en fördjupad granskning av ekonomisk utveckling
inom vård och omsorg. Ersättnings ska ske enligt fast pris om 85 000 kr.

kostnaden för granskningsinsatsen ryms inom ram för 2020 års anslag.
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§5

Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning

Kommunstyrelsen ansvarar för driften av all kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsen, nämnder och andra samverkansorgan ska var och en inom sitt
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfbllmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen har under året påbörjat
arbetet med en ny stynnodell som antas inom kort.

Revisionen har beslutat att senarelägga slutförandet av tidigare beslutad
granskning till tidigast nästa år.

Ersättning för redan upparbetat arvode om 16.5 timmar å 1250 kr ska betalas ut
till KomRedo för nedlagt arbete.

Camilla Karlsson, KomRedo, föredrar projektplanen.

Kommunrevisionen beslutar

att beställa av KomRedo ersätts för nedlagda kostnader om 20 625 kr.

att kostnaden för granskuingsinsatsen ryms inom ram för 2020 års anslag.


