Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2017

Revisorerna i Huddinge kommun informerar
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den
verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet.

Granskning av IT-organisationen
Granskningens inriktning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Huddinge kommun granskat
kommunens IT-organisation.

Rekommendationer
Mot bakgrund av vår granskning
rekommenderar vi kommunen att:

Huddinge kommun har en central IT-funktion
för stöd och service till hela den kommunala
verksamheten. Många verksamheter inom
kommunen är idag helt beroende av väl
fungerande IT. För flera verksamheter handlar
ett väl fungerande IT-stöd såväl om säkerhet
som möjlighet till en fungerande verksamhet
utan driftstörningar. Ett kritiskt område är ofta
äldreomsorg där driftstörningar i journalsystem
och schemaprogram kan få stora direkta
konsekvenser för brukarna.

•

Syftet med granskningen har varit att bedöma
om IT-funktionens organisation och arbetssätt
är ändamålsenlig utifrån uppdrag och
förväntningar på leverans av tjänster och varor.

•

Iakttagelser och slutsatser
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att
kommunens centrala IT-funktion uppfyller sitt
uppdrag gentemot kommunens verksamheter
på ett ändamålsenligt sätt gällande att
upprätthålla driften av nuvarande system. Vi
kan samtidigt konstatera att det finns mer att
önska gällande tydligheten i kommunikationen
mellan IT-funktionen och övriga verksamheter
i kommunen samt i utvecklingsfrågor.

•

•

Se över IT-funktionens uppdrag utifrån
det behov av stöd och service som
finns i verksamheterna genom att
formulera SLA per system.
Förtydliga roll- och ansvarsfördelning
mellan IT-funktionen och kommunens
verksamheter avseende
systemförvaltning och drift genom t ex
tecknande av SLA och
kommunövergripande
processbeskrivningar.
Se över hur IT-frågor hanteras i
kommunen på en övergripande
strategisk nivå.
Förtydliga roller och
ansvarsfördelningen gällande
utvecklingsarbetet i IT-relaterade
frågor i kommunen, t.ex. genom att se
över e-strategin och upprätta
kommunövergripande
processbeskrivningar kring
behovsfångst och införande av digitala
verktyg för verksamhetsutveckling.

Revisionens skrivelse har överlämnats till
Kommunstyrelsen, 2017-10-19 för yttrande
tillsammans med KPMGs rapport.
För ytterligare information, kontakta
revisionens ordförande Svante Axelsson tel.
070–623 64 59

