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De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av den interna kontrollen
avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering. Granskningen syftar till att kartlägga
och därefter bedöma processer rörande väsentliga transaktionsflöden, vilka påverkar den
finansiella rapporteringen.
Vår bedömning är att staden på övergripande nivå har en tillräcklig intern kontroll rörande
administrativa processer. Med utgångspunkt från granskningen lämnas dock ett antal
rekommendationer i syfte att ytterligare förstärka den administrativa interna kontrollen. Det bör
noteras att vissa rekommendationer även lämnats i samband med tidigare års granskningar,
där vår bedömning är att Staden inte vidtagit åtgärder på ett tillräckligt sätt.
Revisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer till de iakttagelser och rekommendationer
som lämnas i granskningsrapporten senast den 30 september 2021.
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