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§ 305 Dnr 2011.340 062 
 
Yttrande över revisionsrapporten ”Kommunens IT-organisa-
tion 

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning avse-
ende kommunens IT-organisation. 
 
I en revisionsrapport, daterad maj 2011, redovisas granskningen. Reviso-
rerna önskar svar senast den 25 november 2011 med angivande av de åt-
gärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av rappor-
ten. 
 
Chefen för kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till svar 
på rapporten. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 250/2011 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Yttrande avges i enlighet med förslag från chefen för kommunlednings-
förvaltningen. Bilaga 
 
_____  
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Yttrande över revisionsrapport – kommunens IT-organisation 

PwC har utfört en granskning av kommunens IT-organisation, på upp-
drag av revisorerna.  PwC konstaterar sammanfattningsvis att det är posi-
tivt med de styrdokument som finns för kommunens IT-verksamhet. I da-
gens styrdokument saknas dock en bättre anpassning till skolans särskilda 
behov i utbildningssituationen vilket kommer att beaktas när dokumenten 
revideras.  
 
Dessutom anser PwC att styrdokumenten behöver kommuniceras bättre  
i organisationen. Under förra året fick samtliga arbetsledare information 
om styrdokumenten på s.k. Ledarträffar men det kan förstås informeras 
ändå bättre. Bland annat behöver IT-informationen på intranätet utveck-
las. 
 
Brukarundersökningen 2009-2010 visade att IT-supporten fick övervägan-
de bra betyg men det finns mer att utveckla även där, t.ex. en tydligare ru-
tin för prioritering av olika ärenden, mallar för inrapportering av inkom-
mande ärenden samt delrapportering av ärenden som tar längre tid.  
 
PwC anser även att roller behöver tydliggöras. Vilken är IT-enhetens roll 
och ansvarsområde? Vad ska verksamheterna själva ansvara för? IT-rådets 
roll idag? Det är frågor som måste klargöras så att organisation och ar-
betsmiljö blir optimal samt förväntningarna de rätta.  
 
Kommunens IT-verksamhet är under stor förändring. Det är flera projekt 
som pågår för att skapa en bättre infrastruktur och en mer driftsäker miljö. 
Rekrytering pågår fn. av ny IT-chef. Trycket på och förväntningarna på IT-
enheten är stort. Otydliga uppdrag och servicenivåer gör det inte lättare. 
Att skapa forum för IT-diskussioner med samtliga förvaltningar är därför 
en prioriterad fråga. Om planerade driftsavbrott ska läggas utanför kon-
torstid eller inte får prövas i det enskilda fallet men det är till stor del en 
kostnadsfråga. Hur långa driftavbrott är acceptabla? Det är exempel på en 
av många frågor att diskutera med förvaltningarna. 
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§ 29  
 
Revisionens granskning av kommunens IT-verksamhet 
 
Närvårdsnämnden tar del av granskningen och lämnar följande syn-
punkt: 
 
”Det är angeläget att kommunens ytterområden uppmärksammas mer 
vad gäller felavhjälpning och service inom IT-funktionen”. 
 
_____  
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