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Granskning av gemensamma nämnden
Beslut om yttrande
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande
som sitt eget.
Redogörelse för ärendet
Revisorerna i Ljungby kommun har överlämnat revisionsrapporten Granskning
av gemensamma nämnden för yttrande dels från den gemensamma nämnden,
dels från kommunstyrelserna i Markaryd och Ljungby.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 26 mars 2015 att det som
kommunstyrelsen i huvudsak har anledning att yttra sig över är rapportens
kommentar där de anser att kommunstyrelserna i Ljungby och Markaryds
kommuner delvis brister i sin uppsiktsplikt. Övriga kommentarer och
bedömningar görs av den gemensamma nämnden.
Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande
Ljungby kommuns revisorer anser att kommunstyrelsen i Ljungby ”delvis
brister i uppsikten över den gemensamma nämnden”. Att förlita sig på att
socialnämnden fullgör denna uppgift är inte tillräcklig, skriver man i rapporten.
Kommunstyrelsen vill peka på den starka koppling som finns mellan
socialnämnderna i de tre kommunerna och den gemensamma nämnden. Den
gemensamma nämnden består av en ledamot vardera från de tre kommunernas
socialnämnder. Socialnämndernas presidier i de tre kommunerna träffas också
4-5 gånger årligen där gemensamma nämndens verksamhet diskuteras vid i stort
sett varje tillfälle. Socialnämndens presidium följer därmed verksamheten och
har en god bild av hur denna fungerar inklusive arbetsbelastning, verksamhetens
kvalitet och ekonomiska ställning.
Det är kommunstyrelsens uppfattning att anledningen till bristerna i den
gemensamma nämndens verksamhet, som revisorerna påtalar, inte berott på att
de tre kommunstyrelserna brustit i sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen kommer
icke desto mindre att, på samma sätt som för övriga nämnder, i fortsättningen
bjuda in ledamöterna för den gemensamma nämnden tillsammans med ansvariga
tjänstemän från Älmhults kommun till kommunstyrelsen i samband med de
budget- och verksamhetsuppföljningar som genomförs under året.
Kommunstyrelsen menar också att det är av stor vikt att en översyn görs
avseende arbetsbelastning och bemanning, i enlighet med revisorernas
påpekande.
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Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 27 mars 2015 att kommunstyrelsen beslutar att anta
kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
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