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Revisionsredogörelse och revisionsberättelse 
från granskning 2019 SDN Lundby  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden antecknar information om revisionsberättelse och 

revisionsredogörelse 2019.  

2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att presentera en åtgärdsplan med anledning av 

rekommendationerna i revisionsredogörelsen.  

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden antecknar information om revisionsredogörelse och revisionsberättelse 

från stadsrevisionen och ger i uppdrag till stadsdelsdirektören att presentera en 

åtgärdsplan med anledning av rekommendationerna. 

Stadsrevisionen har granskat om nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 

den interna kontrollen är tillräcklig. Stadsdelsnämnden har fått rekommendationer inom 

två granskade områden, varav en är en uppföljande granskning.  

Revisionen har lämnat rekommendationer inom dessa områden: 

• Planering och uppföljning av barn och unga på hem för vård eller boende.  

• Uppföljning av Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld 

i nära relationer.  

Områdena beskrivs nedan i tjänsteutlåtandet och i bilaga 2.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Om stadsdelsnämndens åtgärder medför ekonomiska konsekvenser kommer det att finnas 

med i åtgärdsplanen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
För att stadsdelsnämnden ska kunna ge stöd och service, av god kvalitet till dem 

stadsdelsnämnden är till för, är det viktigt att riktlinjer, rutiner och processer som 

stadsdelsnämnden har att förhålla sig till systematiskt utvärderas och utvecklas. De 

åtgärder som ska vidtas med anledning av stadsrevisionens granskningar är ett led i 
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arbetet med att säkra en tillräcklig intern styrning och kontroll samt det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

För barn och unga på hem för vård och boende är det viktigt att stadsdelsnämnden följer 

gällande lagstiftning och föreskrifter för att säkra målgruppens rättigheter.  

Samverkan 
Ärendet samverkas på förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2020-04-16. 

Bilagor 
1. Följebrev revisionsredogörelse och revisionsberättelse 

2. Lundby stadsdelsnämnd – granskning av verksamhetsåret 2019 

3. Revisionsberättelse 2019 – Lundby  
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden antecknar information om revisionsberättelse och revisionsredogörelse 

för granskningsåret 2019 och ger stadsdelsdirektören i uppdrag att återkomma med 

åtgärdsplan. Stadsrevisionen önskar ett yttrande från stadsdelsnämnden senast den 18 juni 

2020.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsrevisionen har lämnat revisionsberättelse och revisionsredogörelse för 2019 och 

önskar ett yttrande från stadsdelsnämnden senast den 18 juni 2020. Av yttrandet ska 

framgå vilka åtgärder som nämnden har gjort eller planerar att göra med anledning av 

rekommendationerna.  

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten och syftar till att 

utveckla och förbättra verksamheten. Granskningar 2019 Stadsrevisionen har granskat om 

nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är 

tillräcklig.  

Revisionen har lämnat rekommendationer till nämnden inom två granskade områden: 

• Planering och uppföljning av barn och unga på hem för vård eller boende. 

Revisionen rekommenderar nämnden att säkerställa att genomförande planer 

upprättas för samtliga placeringar och att enskilda samtal med den enskilde 

säkerställs och dokumenteras.  

• Uppföljning av Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld 

i nära relationer. Revisionen rekommenderar nämnden att säkerställa att arbetet 

lever upp till gällande regelverk. Flera insatser pågår och revisionen bedömer att 

grund för kritik ej längre kvarstår men att det återstår en del arbete innan 

rekommendationen fullt ut år åtgärdad.  

Glädjande är att rekommendation kring skyddade personuppgifter är borttagen då de 

tidigare bristerna inte längre kvarstår. De åtgärder som vidtagits har gett effekt, vilket 

också har kontrollerats och följts upp av nämnden.  

Även rekommendationen kring uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet är 

borttagen.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör ingen bedömning i detta ärende.  
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