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Som ett led i revisionen 2021 har Ernst & Young AB på vårt uppdrag sammanfattat årets
grundläggande granskning per styrelse och nämnd i bifogad rapport. Granskningen ingår i
revisionsplanen för år 2021.
I rapporten görs bedömningar av de tre områdena styrning och uppföljning, intern kontroll
samt räkenskaper. De bedömda områdena är direkt kopplade till de uttalanden som vi
revisorer enligt kommunallagen ska göra i revisionsberättelsen.
Av bifogad rapport framgår ett antal noteringar och rekommendationer inom de olika
områdena som respektive styrelse/nämnd behöver beakta. Nedan redogörs för några av
iakttagelserna.
•
•

•

•

•

•

Det är viktigt att kommunstyrelsen fokuserar på att stärka styrning och intern
kontroll kopplat till informationssäkerhet, inkluderande säkerställande av
efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR).
Konkurrensen om personal är stor inom flera av kommunens verksamheter. Det är
därför viktigt att jobba strukturerat och konsekvent med att vara en attraktiv
arbetsgivare. Det är också ett av fullmäktiges övergripande mål. Inom några viktiga
områden har måluppfyllelsen försämrats jämfört med föregående år. En fördjupad
granskning har gjorts under 2021, där vi lämnar ett antal rekommendationer till
förbättringar.
Nämnderna redovisar sammantaget ett positivt resultat för 2021. Socialnämnden
redovisar dock underskott, som är väsentligt i förhållande till nämndens omslutning.
Underskott har förelegat under flera år och det är av vikt att ekonomistyrningen
förstärks. Även utbildningsnämndens egen regi verksamheter redovisar fortsatta
underskott, dock mindre än tidigare år.
I de fördjupningsrapporter som revisionen genomfört under 2021 framgår
ytterligare rekommendationer kopplade till de specifika områden som granskats. Vi
begär svar på granskningarna från berörda nämnder och styrelser och följer upp
rapporterna efter viss tid.
Den uppföljande granskningen som gjorts under 2021 av granskningar från 2019
visar att kommunstyrelsen inte har vidtagit åtgärder i någon större utsträckning.
Vissa brister är väsentliga och det föreligger risk för avvikelser i förhållande till
lagstiftningen.
I bifogad granskningsrapport framgår revisionens iakttagelser och
rekommendationer nämnd för nämnd. Kommunstyrelsen och berörda nämnder bör
ta fram specifika åtgärdsplaner i de fall rekommendationer till förbättringar lämnas
och bör systematiskt följa upp att åtgärder vidtas.
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Revisionsrapport nr 10/2021– Grundläggande granskning av styrelser och
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Revisionen önskar kommunstyrelsens och nämndernas kommentarer till de noteringar
som görs och de rekommendationer som lämnas i bifogad rapport. Svar önskas senast till
den 31 maj 2022.
Upplands Väsby den 1 mars 2022
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