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Till:
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Uppföljning av fördjupade granskningar från 2018 och 2019

•

Granskning av den strategiska lokalförsörjningen

•

Granskning av kommunens korruptionsförebyggande arbete

•

Granskning av kommunens arbete med informationssäkerhet

•

Granskning av exploateringsprocessen

Uppföljningarna har gjorts genom dokumentstudier och intervjuer. De visar, att flera av våra
rekommendationer anammats, vilket är mycket positivt. I vissa fall har de lett till översyn av
styrdokument och i andra fall har befintliga rutiner utvecklats. I vissa fall framgår det att arbete pågår
som syftar till att följa det vi i övrigt rekommenderat. Även detta ser vi positivt på. Däremot är det
fortsatt flera rekommendationer som inte har hörsammats fullt ut ännu, trots att det har gått en tid
sedan rapporterna redovisades. Det finns således ytterligare insatser att göra, vilket vi
rekommenderar kommunstyrelsen att uppmärksamma. Det gäller särskilt frågan för kommunstyrelsen
att säkerställa en tillräcklig styrning med utbildning och kontroll inom informationssäkerhetsområdet.
Men det gäller också att det inte säkerställts någon systematisk utbildning kring mutor och
oegentligheter eller gjorts några undersökningar om förekomsten av mutor eller andra oegentligheter
bland medarbetare.
Mot bakgrund av detta överlämnar vi rapporten nr 4/2021 ”Uppföljning av tidigare granskningar” till
kommunstyrelsen med förhoppning om att resultaten kan tas tillvara i kommunstyrelsens fortsatta
utvecklingsarbete. Revisionen är angelägna om att kommunstyrelsen åtgärdar de brister som har
identifierats i tidigare granskningar och önskar svar från kommunstyrelsen kring hur man avser
säkerställa detta. Vi önskar svar senast den 14 mars 2022.
Vi översänder även rapporten för kännedom till kommunfullmäktige.
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Vi revisorer har som praxis att efter ett par år följa upp de fördjupade granskningar vi genomfört. I år
har det gällt fem granskningar vi genomförde åren 2018 och 2019, varav fyra granskningar har avsett
Kommunstyrelsens ansvarsområden, nämligen:
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