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Svar på uppföljning av genomförda revisionsgranskningar 
2017

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tar del av informationen och beslutar att ge kommundirektören följande 
uppdrag.
 Följa upp det nya regelverket om arvoden och ersättningar till förtroendevalda, bland 

annat genom den interna kontrollen, och vid behov föreslå förändringar i regelverket. 
Återkoppling ska ske senast i januari 2020 till kommunstyrelsen.

 Inventera behovet av att förstärka informationssäkerhetsarbetet och utifrån den föreslå 
åtgärder. Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i januari 2020.

 Formalisera lokalplaneringsgruppen på så sätt att det i en uppdragsbeskrivning framgår 
vilka som ingår i grupperna samt vilket uppdrag och ansvar de har i förhållande till 
förvaltningarna. Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i juni 2019

Sammanfattning av ärendet
Varje år följer revisionen upp granskningarna som gjorts under föregående år. Den nu 
aktuella uppföljningen avser granskningar som revisionen genomfört under 2017. Revisionen 
har inte begärt något svar utan förvaltningen redovisar på detta sätt sin inställning till 
revisorernas synpunkter och föreslår förslag till åtgärder.

Arvoden och ersättningar till förtroendevald
I den uppföljande granskningen bedömer revisionen att kommunstyrelsen fortfarande kan 
stärka den interna kontrollen av ersättningar för förlorad arbetsinkomst. Riskerna kopplade 
till förlorad arbetsinkomst bör enligt revisionens bedömning i alla fall beaktas inom ramen 
för kommunstyrelsens risk- och väsentlighetsanalys.

Det nya regelverket för arvoden och ersättningar till förtroendevalda trädde i kraft den 1 
januari 2019. Vid tidpunkten för revisionens uppföljande granskning hade regelverket alltså 
inte trätt i kraft. Det nya regelverket kommer att följas upp, bland annat genom den interna 
kontrollen, och vid behov kommer förändringar i regelverket att föreslås. 
Kommundirektören får i uppdrag att senast i januari 2020 återkoppla i frågan till 
kommunstyrelsen.
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Informationssäkerhet
Revisionen bedömer i sin uppföljande granskning att kommunstyrelsen fortfarande behöver 
vidta ett antal åtgärder för att stärka kommunens informationssäkerhetsarbete, nämligen 
följande.

 Säkerställ att ansvariga nämnder vidtar nödvändiga åtgärder och tillskjuter tillräckliga 
resurser för att klassificera de system som ligger under nämndernas område. 

 Säkerställ att ansvariga tjänstemän har en ändamålsenlig kommunikation avseende 
informationssäkerhetsarbetet. 

 Upprätta och implementera riskanalyser avseende informationssäkerhetsarbetet. 
 Att styrelsen leder och utvärderar kommunens informationssäkerhetsarbete. 

Sammanfattningsvis pågår ett arbete på flera plan för att upprätthålla säkerheten för 
informationen som behandlas i kommunen och med beaktande av att kommunens resurser 
är begränsade är det av vikt att dubbelarbete inte utförs. Arbetet kring 
informationssäkerheten behöver dock intensifieras och förtydligas. Förslaget är därför att 
kommundirektören får i uppdrag att inventera behovet av att förstärka 
informationssäkerhetsarbetet och utifrån den föreslå åtgärder till kommunstyrelsen. 
Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i januari 2020.

Kommunens mål- och resultatstyrning
Revisionen konstaterar att förvaltningarna har påbörjat ett arbete, men att det fortfarande 
kvarstår arbete på politisk nivå.

Den 14 februari 2019 beslutade kommunfullmäktige (KF 2018/256) att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag revidera modellen för mål- och resultatstyrning. Den nya modellen kan börja 
tillämpas inför budgeten år 2021. Arbetet på den politiska nivån har således inletts och 
uppfattningen är därför att revisionens synpunkter är tillgodosedda. 

Kommunens långsiktiga planering för den demografiska tillväxten
Revisionen bedömer att arbete fortfarande kvarstår gällande formalisering av 
lokalplaneringsgrupper, samt att det fortfarande finns utrymme att säkerställa nödvändiga 
förutsättningar för en ändamålsenlig utbyggnadstakt av lokalbeståndet.

Med anledning av revisionens synpunkt får kommundirektören i uppdrag att formalisera 
lokalplaneringsgruppen på så sätt att det i en uppdragsbeskrivning framgår vilka som ingår i 
grupperna samt vilket uppdrag och ansvar de har i förhållande till förvaltningarna. Uppdraget 
ska vara utfört senast i juni 2019. I övrigt har förvaltningen redovisat behovet i förhållande 
till planeringen av det framtida lokalbeståndet och bedömningen kvarstår vad avser en 
personell resurs i form av en lokalstrateg. Revisionens synpunkter föranleder inga ytterligare 
åtgärder för närvarande, delvis för att revisionen inte pekar på behovet av en specifik åtgärd.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn och unga.
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Beslutsunderlag
Uppföljning av genomförda granskningar, Revisionen, daterad den 20 december 2018,
Uppföljningsgranskning EY daterad den 19 december 2018,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 6 februari 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019, § 31.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen och 
att ge kommundirektören följande uppdrag.
 Följa upp det nya regelverket om arvoden och ersättningar till förtroendevalda, bland 

annat genom den interna kontrollen, och vid behov föreslå förändringar i regelverket. 
Återkoppling ska ske senast i januari 2020 till kommunstyrelsen.

 Inventera behovet av att förstärka informationssäkerhetsarbetet och utifrån den föreslå 
åtgärder. Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i januari 2020.

 Formalisera lokalplaneringsgruppen på så sätt att det i en uppdragsbeskrivning framgår 
vilka som ingår i grupperna samt vilket uppdrag och ansvar de har i förhållande till 
förvaltningarna. Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i juni 2019.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Kommundirektör Jonas Rosenkvist
Kommunkansliet uppföljning


