
Revisionsrapporter 2014-2022 
 

De senaste årens revisionsrapporter finns tillgängliga på mark.se. Äldre rapporter kan fås genom att 

kontakta kommunstyrelsen@mark.se eller via växeln 0320 21 70 00. 

 

2022 
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Rapport - Uppföljning av placerade barn och unga, Marks kommun (PDF) 206 kB 
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Marks kommun-RB 2020-oneflow-signed-1757411 (PDF) 355 kB 

Rapport Grundläggande granskning Marks kommun 2020 (2) (PDF) 288 kB 
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Final - Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar - Marks kommun (PDF) 196 kB 
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Resursfördelningsmodell BUN särskilda behov rapport (PDF) 337 kB 
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Granskning av intern kontroll i löneprocessen (PDF) 88 kB 
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Jämförande studie av det kommunala aktivitetsansvaret (PDF) 373 kB 
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Granskning av intern styrning och kontroll (PDF) 588 kB 
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Granskning av ledning styrning och kvalitet inom kommunens fritidshem (PDF) 258 kB 
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Granskningsrapport delår (PDF) 314 kB 

Utlåtande delårsrapport (PDF) 793 kB 
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