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Grundläggande granskning av Kost- och service-
nämnden 2020 

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av region-

ens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens 

revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket beskrivs de 

områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandat-

period. Den årliga granskningen omfattar grundläggande granskning, fördju-

pad granskning samt granskning av årsredovisning och delårsrapport.  

Den grundläggande granskningen handlar bland annat om den uppbyggnad 

som nämnderna har för att uppnå en fullgod styrning, uppföljning och kon-

troll. Revisorerna ska i den grundläggande granskningen på en övergripande 

nivå bedöma om förutsättningar för tillräcklig intern styrning och kontroll 

finns, samt om det fungerar i praktiken.  

Målen i Kost- och servicenämndens mätplan har under 2020 följts upp och 

redovisats för nämnden i delårsrapport och i årsredovisning. Nämnden har 

dock inte tagit ett prokollfört beslut om att fastställa internkontrollplan för 

2020.    

Under 2020 saknas i protokollen under punkten ”utdraget skickas till” redo-

visning av att årsredovisning för 2019 och delårsrapport för 2020 har skick-

ats till deltagande kommunerna. Detta ska göras enligt nämndens regle-

mente. 

 

Vi bedömer att nämnden, trots ovan nämnda brister, i stort har en ändamåls-

enlig beslutsformalia. 

 

Av Kost- och servicenämndens årsredovisning för 2020 framgår att den 

verksamhet nämnden har ansvar för har genomförts i enlighet med de in-

tentioner och riktlinjer som fastställdes vid bildandet. 
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Vi bedömer, utifrån en översiktlig granskningsinsats, att Kost- och service-

nämnden, med undantag av ovan nämnda brister i beslutsformalia, har en 

ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.  

 

 

 

Ingela Wretling    Kristina Bengtsson Nilsson 
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