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Kommunrevisionen har som ett led i framtagandet av revisionsplanen diskuterat och sammanfört respektive revisors förslag och 
väsentlighetsanalys till en gemensam revisionsplan för revisionsåret. Planen utgår från genomförd riskanalys och resultaten av tidigare 
granskningar m.m. De utvalda projektens syften och mål beskrivs närmare i separata projektplaner. Granskning 1-3 görs årligen.

Revisionsplan år 2019

Granskning Ansvarig nämnd

1. Granskning av delårsrapport Samtliga nämnder

2. Granskning av årsbokslut/årsredovisning Samtliga nämnder

3. Grundläggande granskning av nämnder och styrelser Samtliga nämnder

4. Uppföljning av tidigare granskningar Aktuell nämnd

5. Granskning av bildningsnämndens uppföljning av skolplikt och 
frånvaro i grundskola och gymnasieskola

Bildningsnämnden 

6. Granskning (uppföljning) av rutiner kring bisysslor Kommunstyrelsen

7. Granskning av kvalitetsuppföljningen inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsnämnden



Bilaga
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Förslag på revisionsprojekt, 2019 och framåt
Granskning Ansvarig nämnd År

1. Uppföljning av tidigare granskningar Aktuell nämnd 2019

2. Granskning av skolplikt och frånvaro Bildningsnämnden 2019

3. Granskning av hemsjukvårdens kvalitet Vård och omsorgsnämnden

4. Granskning av äldreomsorgens kvalitet Vård och omsorgsnämnden 2019

5. Granskning av systematiskt brandskydd Vård och omsorgsnämnden

6. IT- säkerhet Kommunstyrelsen

7. GDPR Samtliga nämnder

8. Uppföljning av skolinspektionens föreläggande. Mindre granskning/skrivelse

9. Kommunens integrationsarbete – Vad händer när 
etableringsperioden löpt ut?

Kommunstyrelsen

10. Granskning av skalskydd och besökssäkerhet i 
förskola och grundskola

Bildningsnämnden

11. Granskning av den interna kontrollen vid 
löneutbetalning

Kommunstyrelsen

12. Styrning och effektivitet inom äldreomsorgen – Hur 
möta ett ökande behov inom äldreomsorgen?

Vård och omsorgsnämnden

Presenter
Presentation Notes
Förslag utifrån riskanalys se tidigare sidor.
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