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Hej Karin
Hoppas det har gått bra gällande den pågående granskningen avs placeringar. Vid vår
avstämning i våras nämnde jag att vi har även en 2:a granskning på gång gällande
försörjningsstöd men för att det inte skulle bli alltför tungt för er har jag avvaktat med
uppstart av granskningen. Fredrik Ottosson revisor/specialist kommer att skicka dig ett
uppstartsmail under aug.
Det är nu dags för den årliga grundläggande granskningen med tillhörande revisionsenkät
som ska lyftas vid lämpligt nämndssammanträde under hösten.
Revisionsenkäten har fått ett nytt utseende. Det ställs nu högre krav vad gäller
svarsomfattningen, där revisionen önskar få utförliga svar med beskrivningar av processer
och rutiner vid respektive fråga (se sid 2).
I år är planen att inte ha några fysiska hearings/möten och därmed blir det än viktigare
med grundliga svar. Ett möte kan bli aktuellt om revisionen bedömer underlaget som
otillräckligt.
Vill passa på att skicka en eloge till er för föregående års enkät då ni var den förvaltning
som hade den mest kompletta enkäten med korrekta bilagor.
Tacksam för ifylld enkät med tillhörande bilagor senast den 23 oktober.
Vid eventuella funderingar hör gärna av er.
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