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Granskning av kostverksamheten
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat kost-/
måltidsverksamheten avseende förskola och grundskola. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och
ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. I
granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC Kommunal Sektor. Resultatet
av granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.
Granskningens resultat sammanfattas nedan:
-

Då uppföljning och utvärdering av kostverksamheten inte genomförts av
nämnden saknas fullständiga underlag för revisionell bedömning av i vilken
utsträckning kostverksamheten bedrivs på ett för nämnden ändamålsenligt
sätt. I granskningen har dock ett antal brister uppmärksammats såsom;
a) parternas samarbete
b) rutiner som säkerställer goda måltidsupplevelser vid skolorna.
Ovanstående brister indikerar att verksamheten inte till fullo bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt.

-

Nämndens interna kontroll av kvalitet och måltidsupplevelser bedöms inte
vara tillräcklig. Nämnden har exempelvis inte genomfört någon heltäckande
uppföljning av kostverksamhetens ekonomiska och kvalitetsmässiga
resultat.

-

Förvaltningens ekonomiska uppföljning ger inte tillräckligt underlag för att
bedöma i vilken utsträckning verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt
tillfredsställande sätt.

I syfte att utveckla verksamheten lämnar vi följande förslag till nämnden:
Säkerställ en väl fungerande samverkan mellan parterna. Tills annat
eventuellt beslutas bör nämnden exempelvis säkerställa att parterna
samarbetar i det överenskomna centrala matrådet.
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Tillvarata erfarenheterna från projektet Fokus Matglädje och besluta hur
det påbörjade utvecklingsarbetet fortsättningsvis ska bedrivas.
Säkerställ en heltäckande återrapportering av kostverksamheten (tex
avtalets efterlevnad, elever och lärares upplevelser samt ekonomiskt
resultat).
I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad
revisionsrapport och vi emotser BUoK-nämndens svar på vår granskning till
2012-06-01.
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