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Kort sammanfattning 

Revisorerna genomför en uppföljning av dess granskning under åren 2014-

2015. Barn- och utbildning lämnar synpunkter på rutiner kring sjukfrånvaro 

och övriga arbetsgivarfrågor.      

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden meddelar att nämnden och förvaltningen

fortsätter att arbeta enligt rutinerna som beskrivits i rapporten. Arbetet

fortskrider och nästa inplanerade uppföljning sker 2018-09-04 genom

ärendet ”Övergripande arbetsgivarfrågor”.

Beskrivning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning av 

revisionsrapporter från år 2014 - 2015. 

Revisionen önskar att barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd och 

samhällsbyggnadsnämnd lämnar synpunkter beträffande rutiner för att minska 

sjukfrånvaron som även de finns redovisade i sammanfattningen. 

Svar önskas senast den 31 oktober. Av svaret bör det framgå vilka 

eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.    
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Rapport - Uppföljning av granskningar år 2014-2015
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning av
revisionsrapporter från år 2014 - 2015.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på slutsatser vad
gäller företagshälsovård och leasing av bilar som finns redovisade i
sammanfattningen.

Revisionen önskar att barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd och
samhällsbyggnadsnämnd länmar synpunkter beträffande rutiner för att minska
sjukfrånvaron som även de finns redovisade i sammanfattningen.
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Svar önskas senast den ~tember~::8. Av svaret bör det framgå vilka
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Med vänliga hälsningar
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