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§ 19 
Revisionsrapport: Granskning av effekter av avtalet om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvården i Burlövs kommun 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna yttrandet enligt i ärendet redovisat förslag, 

att överlämna fastställt yttrande till kommunrevisionen, samt 

att förklara beslutet omedelbart justerat. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Revisorskollegiet i Region Skåne har KomRedo AB under februari-april 2022 granskat ”Ef-
fekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.” Gransk-
ningen resulterade i två rekommendationer till kommunen. Kommunrevisionen har i missiv daterat 2022-
11-15 begärt att socialnämnden svarar på hur nämnden har arbetat med de rekommendationer som revi-
sorerna från KomRedo påtalat. 

Beslutsunderlag 
Beslut socialnämndens arbetsutskott 2023-03-01, § 45 

Tjänsteskrivelse, av kvalitets- och utvecklingschef Alisa Burek, Daterad 2023-01-23 

Yttrande till kommunrevisionen avseende missiv: Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning 
och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Burlövs kommun 
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§ 20 
Revisionsrapport: Granskning av kommunens 
arbetsbefrämjande åtgärder 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta yttrande enligt i ärendet redovisat förslag, 

att avge fastställt yttrande till kommunrevisionen, samt 

att förklara beslutet omedelbart justerat. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslås avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag gällande kommunrevisionens iakt-
tagelser och rekommendationer utifrån rapport från EY om granskning av kommunens arbetsfrämjande 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Beslut socialnämndens arbetsutskott 2023-03-01, § 46 

Tjänsteskrivelse, av verksamhetsutvecklare Monika Ivezic, Daterad 2023-02-10 

Yttrande till kommunrevisionen avseende missiv gällande granskning av kommunens arbetsfrämjande åt-
gärder 

Missiv gällande granskning av kommunens arbetsfrämjande åtgärder 

Granskningsrapport gällande kommunens arbetsfrämjande åtgärder 

Beslut om anstånd för yttrande 

Begäran om anstånd för yttrande 
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