
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185
Revisionsrapporter 2018 – första halvåret (KS 2018.304)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Enligt regler för hantering av revisionens granskningsrapporter (senast reviderad av 
kommunfullmäktige 2017-11-13 § 150) ska nämnderna rapportera vilka åtgärder som har 
vidtagits med anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att 
revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till 
känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har 
vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.
 
Yrkanden 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.
 
Beslutsgång 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapporter 2018 – första halvåret
2. Fritidsnämndens svar på revisionsrapport: granskning av kommunens beredskap 

gällande etik, korruption och oegentligheter
3. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: kommunens förebyggande arbete 

avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering
4. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av kommunens 

krisberedskap
5. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av kommunens 

flyktingmottagning
6. Kommunfullmäktiges svar på revisionsrapport: granskning av arvoden och 

ersättningar för förtroendevalda
7. Revisionsrapport, Granskning av delegationshanteringen
8. Kulturnämndens svar på revisionsrapport: granskning av kulturnämndens beredskap 

gällande etik, korruption och oegentligheter

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Revisionsrapporter 2018 – första 
halvåret

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendet i korthet
Enligt regler för hantering av revisionens granskningsrapporter (senast reviderad av
kommunfullmäktige 2017-11-13 § 150) ska nämnderna rapportera vilka åtgärder som
har vidtagits med anledning av det som framförs av revisionens
granskningsrapporter. Syftet är att revisionens granskningar ska komma
kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna
på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning
av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Bakgrund
Revisionen tillställer, efter genomförd granskning, rapporten till den granskade
nämnden för åtgärd. Kommunens nämnder rapporterar därefter, så snart som
möjligt, vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som framförs i
granskningsrapporten. Rapporten sänds till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
rapporterar därefter till kommunfullmäktige två gånger per år hur revisionens
granskningsrapporter har behandlats i nämnderna.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas rapporter analysera och 
utvärdera nämndernas åtgärder. Kommunstyrelsen ska vid behov vidta nödvändiga 
åtgärder. Revisionsrapporterna är viktiga för kommunens förbättringsarbete och 
kommunstyrelsen ser att det går att öka tydligheten i nämndernas svar gällande vilka 
åtgärder som ska vidtas.

Nedan redovisas en sammanställning av besvarade revisionsrapporter under perioden
januari till augusti 2018 och exempel på åtgärder som framgår i nämndens svar.
Därefter redovisas en förteckning över inkomna revisionsrapporter som ännu inte har
besvarats av nämnd. Samtliga revisionsrapporter och nämndernas svar bifogas i sin
helhet.
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2018-10-09

DNR KS 2018.304 
SID 2/5

Besvarade revisionsrapporter under 2018 – första halvåret

Kommunstyrelsen
Rapport 2017-11-27: Granskning av kommunens krisberedskap. Nämndens svar 
innehåller bland annat följande åtgärder:

 Kommunstyrelsen bedömer att det löpande krisberedskapskapsarbetet kan 
bli tydligare och mer systematiskt genom tydligare dokumentation av så väl 
planerade utbildnings- och övningsaktiviteter som hantering av avvikande 
händelser före, under och efter genomförande. Fastställda utbildnings- och 
övningsplaner samt implementering av nya rutiner för loggning av 
händelsehantering kommer åtgärda detekterade brister.

 Kommunstyrelsen instämmer i synpunkterna rörande risk- och 
sårbarhetsanalysernas integration i utvecklingsarbetet samt behovet av 
kontinuerlig analys av möjliga risker i relation till åtgärder för att minimera 
dess påverkan på organisationen.

 Kommunstyrelsen har inte kontrollerat nämndernas planer, aktuella och 
prövade rutiner för hantering av extraordinära händelser enligt kommunens 
krisledningsplan. En kontroll av nämndernas planerade 
krishanteringsberedskap kommer att genomföras under 2018.

Rapport 2017-09-29: Granskning av kommunens flyktingverksamhet. Nämndens svar 
innehåller bland annat följande åtgärder:

 Enligt socialnämndens yttrande 2017 pågår en genomlysning av 
utredningsmetoder och arbetssätt inom socialförvaltningens 
myndighetsavdelning. Myndighetsavdelningen ser över samt upprättar nya 
skriftliga handläggningsrutiner.

 Revisionens synpunkt om kontrollen av HVB-hem adresserades inte specifikt 
i socialnämndens yttrande. Socialförvaltningen uppgav i ett kompletterande 
svar att gällande kontroll av HVB-hem är det ytterst Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) som utövar tillsyn. Uppföljningar av upphandlade externa 
avtal hanteras inom socialförvaltningen. Inom myndigheten sker uppföljning 
på individnivå – uppmärksammas brister vid dessa uppföljningar lyfts frågan 
vidare till ansvarig verksamhetschef som tar frågan vidare inom 
socialförvaltningen. Detta har gjorts i viss utsträckning. Under 2016 och 2017 
stängdes två boenden då allvarliga brister uppmärksammades i samband med 
individuppföljning från myndighetsavdelningen. Socialförvaltningen uppger 
att myndigheten under år 2017 har arbetat systematiskt för att komma ikapp 
med brister kring handläggning och placering rörande ensamkommande 
barn. 

Kommunstyrelsen har i sitt svar angivet att socialnämnden fortsättningsvis 
bör säkerställa att de tjänster som upphandlas levererar den kvalitet som 
avtalats, och förutsätter att så sker.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2018-10-09
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SID 3/5

 Dubbelarbete görs på grund av att kartläggningsarbete görs av flera instanser; 
Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten. 
Kommunstyrelsen instämmer. Under hösten 2017 har organisationen av 
arbetsmarknadsavdelningen därför setts över. Det har skapats en separat 
enhet för integrationshandläggare med ett förändrat arbetssätt; ”enheten för 
egen försörjning”. Enheten ska arbeta för att hjälpa nyanlända in i egen 
försörjning och en strukturerad samverkan med Arbetsförmedlingen ska 
etableras. Rutiner, samarbetsformer såväl som behovet av 
verksamhetssystem ses över generellt utifrån den nya organisationen. I 
handlingsprogram för integration som antogs av fullmäktige 2017-09-11 finns 
en planerad åtgärd för enheten för egen försörjning ”utveckling och 
samverkan tillsammans med Arbetsförmedlingen kring individuella planer”. 
Den förändrade organisationen, tillsammans med översynen av samarbetet 
med arbetsförmedlingen och införandet av ett verksamhetssystem bedöms 
kunna effektivisera samverkan.

Rapport 2017-12-13: Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende 
arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering. Nämndens svar innehåller bland annat 
följande åtgärder:

 Uppföljningarna i samband med rehabiliteringsinsatser behöver stärkas, 
dokumenteras och kommuniceras på ett tydligare sätt samt att ansvars- och 
rollfördelning behöver ses över och tydliggöras. 

En prioriterad aktivitet under 2018 är att utveckla stödet till chefer i 
rehabiliteringsprocessen. I det arbetet ingår exempelvis att vid varje tertial 
tillhandahålla statistik till chefer över medarbetare som har upprepad 
korttidsfrånvaro. Chefer och ledare får instruktioner och stöd i hur de ska 
hantera medarbetare som har en korttidsfrånvaro på fyra tillfällen eller fler 
under en tolvmånadersperiod. Syftet är att förhindra att medarbetare hamnar 
i långtidsfrånvaro men också att ge ett bra stöd till medarbetare med behov av 
organisatoriska anpassningar eller andra anpassningar, för att möjliggöra en 
hälsosam arbetsmiljö.

 Överväga att införa ett gemensamt verksamhetssystem för dokumentation av 
rehabiliteringsprocessen. Inom den budgeterade ramen för 2018 finns inte 
utrymme för att upphandla en systemlösning för rehabiliteringsstöd. HR-
avdelningen kommer dock att utreda möjligheten att på sikt införa en sådan 
lösning.

Rapport 2017-03-03: Granskning av arvoden och ersättningar för förtroendevalda. 
Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder:

 Idag hanteras sammanträdesarvoden till förtroendevalda i både kommunens 
fastighetsbolag och överförmyndarnämnden på samma vis som övriga 
nämnder. En avstämning mot attestlista från Troman skulle numera vara 
möjlig.
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2018-10-09

DNR KS 2018.304 
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 För ett utbetalt årsarvode har avstämning mot arvodesreglemente inte varit 
möjlig, eftersom den förtroendevalda (enligt uppgift) är delaktigt i flera 
utskott och nämnder och erhåller begränsade arvoden/årsarvode som betalas 
ut månadsvis. En direkt avstämning mot de belopp som anges i 
arvodesreglementet är inte möjlig att göra då arvodet betalas ut månadsvis 
och beloppet i reglementet anger belopp på årsbasis. Görs en 
sammanställning av en ledamots olika uppdrag samt utbetalt belopp per år, 
borde en avstämning mot arvodesreglementet vara möjlig.

Kulturnämnden
Rapport 2016-10-11: Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption 
och oegentligheter. Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder:

 Arbetet med att ta fram internkontrollplaner fungerar bra och kommunens 
informationsredovisning används som underlag för ett systematiskt urval av 
vilka processer som ska granskas. Varje år väljs några av processerna ut för 
granskning. Kulturnämnden medger att de processer som beskrivs i 
informationsredovisningen, i framtagandet av en internkontrollplan, kan 
sammanställas med tillhörande risk- och konsekvensanalys och på det sättet 
bli tydligare.

 Kulturnämnden anser att kunskapen om attestreglemente och anvisningar 
behöver öka inom kulturförvaltningen och kan behöva revideras ytterligare 
för att säkerställa att de är anpassade efter rådande organisation.

 Kulturnämnden ser positivt på att inleda en implementering av en 
inköpsorganisation på kulturförvaltningen. Den nya organisationen med 
behöriga beställare och inköpssamordnare kommer sannolikt öka 
förvaltningens avtalstrohet och därmed blir kommunen också mer 
kostnadseffektiv.

Fritidsnämnden
Rapport 2016-10-11: Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption 
och oegentligheter. Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder:

 Fritidsnämnden anser att kunskapen om attestreglemente och anvisningar 
behöver öka inom fritidsförvaltningen och kan behöva revideras ytterligare 
för att säkerställa att de är anpassade efter rådande organisation.

 Kommunen har efter revisionens synpunkt infört en rutin för hantering av en 
händelse (oegentlighet) med hjälp av en visselblåsarfunktion där 
medarbetare, anonymt, kan anmäla oegentligheter. Den finns på kommunens 
intranät. Fritidsnämnden ser dock att förvaltningen tydligare kan informera 
medarbetarna om funktionen.
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2018-10-09

DNR KS 2018.304 
SID 5/5

Ej besvarade revisionsrapporter som är inkomna

Kommunstyrelsen
Rapport 2017-12-07: Granskning av generella IT-kontroller i ekonomisystemet.
Rapport 2018-08-24: Granskning av delegationshanteringen.

Samtliga övriga nämnder
Rapport 2018-08-24: Granskning av delegationshanteringen.

Handlingar

Revisionsrapporter 2018 – första halvåret

Fritidsnämndens svar på revisionsrapport: granskning av kommunens beredskap 
gällande etik, korruption och oegentligheter

Kulturnämndens svar på revisionsrapport: granskning av kulturnämndens beredskap 
gällande etik, korruption och oegentligheter.

Granskning av delegationshanteringen.

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av arvoden och ersättningar 
för förtroendevalda.

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: kommunens förebyggande arbete 
avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av kommunens 
flyktingmottagning

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av kommunens 
krisberedskap

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2018-09-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63
Svar på revisionsrapport: granskning av kommunens beredskap gällande 
etik, korruption och oegentligheter (FN 2016.060)

Beslut
Fritidsnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter 
(EKO-frågor). Fritidsnämnden lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Yrkanden
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämnden antar föreslaget yttrande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.
 

Beslutsgång
Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
fritidsnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §54  Svar på revisionsrapport: granskning av kommunens beredskap gällande etik, 

korruption och oegentligheter
2. Svar på revisionsrapport: granskning av kommunens beredskap gällande etik, 

korruption och oegentligheter
3. Fritidsnämnden svar på revisionsrapport
4. Revisionsrapport Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och 

oegentligheter
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54
Svar på revisionsrapport: granskning av kommunens beredskap gällande 
etik, korruption och oegentligheter (FN 2016.060)

Beslut
Fritidsnämnden arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden antar föreslaget yttrande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter 
(EKO-frågor). Fritidsnämnden lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Yrkanden
Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämnden arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden antar 
föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.
 

Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson, ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Svar på revisionsrapport: granskning av kommunens beredskap gällande etik, 

korruption och oegentligheter
2. Fritidsnämnden svar på revisionsrapport
3. Revisionsrapport Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och 

oegentligheter
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2018-07-09

DNR FN 2016.060 
PETRI PELTONEN SID 1/1
FÖRVALTNINGSCHEF 
0858785332  
PETRI.PELTONEN@VALLENTUNA.SE  FRITIDSNÄMNDEN

FRITIDSFÖRVALTNINGEN
· 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
FRITID@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på revisionsrapport: granskning 
av kommunens beredskap gällande 
etik, korruption och oegentligheter

Förslag till beslut
Fritidsnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat kommunens beredskap gällande etik, korruption och 
oegentligheter (EKO-frågor). Fritidsnämnden lämnar härmed sitt svar på 
revisionsrapporten.

Bakgrund
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter som har genomförts av ett 
externt revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges
ledamöter och allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt
ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och
rekommendationer som förts fram.

Kommunens revisorer har granskat kommunens beredskap gällande etik, korruption
och oegentligheter. Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2016-11-16. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.
Handlingar

1. Fritidsnämndens svar på revisionsrapport
2. Revisionsrapport: Granskning av kommunens beredskap

gällande et¡k, korruption och oegentligheter

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET

186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Fritidsnämndens svar på 
revisionsrapport: granskning av 
kommunens beredskap gällande etik, 
korruption och oegentligheter

Beskrivning av revisionsrapporten
Kommunens revisorer har granskat kommunens beredskap gällande etik, korruption 
och oegentligheter. Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2016-11-16.
 
Nedan redovisas revisionens synpunkter tillsammans med nämndens kommentarer. 
Därefter följer ett avsnitt om revisionens rekommendationer och nämndens åtgärder. 
Avslutningsvis presenteras en framåtriktad analys om åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter
Den sammanfattande bedömningen är att kommunens beredskap gällande etik,
korruption och oegentligheter inte är helt ändamålsenlig, samt att den interna
kontrollen avseende EKO-frågor inte är helt tillräcklig.

 Samtliga granskade internkontrollplaner innehåller risker med bäring på
frågor avseende etik, korruption och oegentligheter. Det framkommer dock
att risk- och väsentlighetsanalyserna kan utvecklas genom en mer systematisk
och genomarbetad bakomliggande riskanalys.

Fritidsnämndens kommentar:
Fritidsnämnden delar inte till fullo revisionens synpunkt. I arbetet med att ta fram 
internkontrollplaner fungerar kommunens informationsredovisning som underlag för 
ett systematiskt urval av vilka processer som ska granskas. Varje år väljs några av 
processerna ut för granskning. Nämnden ser dock att arbetet med 
internkontrollplanerna kan utvecklas och förbättras. 

 Det finns behov av att öka den generella beställarkompetensen och det lokala 
stödet kring avtal och inköp.

Fritidsnämndens kommentar:
Fritidsnämnden instämmer. Upphandling och inköp är ett utvecklingsområde för 
fritidsförvaltningen. Det finns behov av att förtydliga roller och ansvarsuppgifter för 
avtal och inköp. Kommunledningskontoret har under hösten 2016 tagit fram en 
förstudie av så kallade behöriga beställare och inköpssamordnare med tillhörande 
organisation. Förstudien har presenterats för kommunens ledningsgrupp och därefter 
har ledningsgruppen i april 2017 fattat beslut om att införa en organisation med 
behöriga beställare. Förslaget utgår ifrån att förvaltningarna tillsätter ”Behöriga 
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186 86 VALLENTUNA
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TFN: 08-587 850 00

KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

beställare” på sina respektive enheter, vilka har som uppgift att beställa varor och 
tjänster, kontera och sakgranska fakturor. Därtill kommer på varje förvaltning att 
tillsättas en eller flera ”inköpssamordnare”, som har det övergripande ansvaret för att 
se till att samordningen mellan enheterna och kommunledningskontorets 
upphandlingsavdelning fungerar. Rollen inbegriper löpande uppföljning och 
utbildning nedåt inom den egna organisationen. En organisation med behöriga 
beställare och inköpssamordnare skulle sannolikt öka den generella 
beställarkompetensen då det ger möjligheter att rikta utbildningar och stöd i inköp- 
och avtalsfrågor. Genomförandet i kommunen startades under hösten 2017 men har 
ännu inte inletts på fritidsförvaltningen. 

 Det finns ingen dokumenterad, systematiserad eller kommunicerad rutin för
bakgrundskontroller vid rekrytering.

Fritidsnämndens kommentar:
Fritidsnämnden instämmer delvis. Varje rekrytering innebär olika behov av 
bakgrundskontroll. Därför görs en individuell bedömning vid varje rekrytering utifrån 
vilken typ av tjänst som ska tillsättas och personlighetstester görs vid behov. På 
kommunens intranät finns instruktioner för varje led i rekryteringsprocessen. Innan 
beslut fattas om att erbjuda en sökande anställning ska referenstagning ske.
Instruktionerna beskriver att minst två olika referenser bör vara tagna innan beslut 
om anställning fattas. Instruktionerna innefattar även en mall med frågor som är 
lämpliga att ställa till referenten. I delar av fritidsnämnden verksamheter genomförs 
bakgrundskontroll genom att ta utdrag ur belastningsregistret. 

 Riktlinjer och rutiner som rör flera frågor med bäring på granskningsområdet
har tagits fram sedan PwC:s granskning år 2012; de är dock inte samlade i ett 
eget dokument.

Fritidsnämndens kommentar:
Fritidsnämnden finner revisionens observation riktig, men bedömer att
det inte är lämpligt att samla policy, riktlinjer och rutiner i samma dokument.
Kommunens definitioner för de styrdokument som ingår i kommunal
författningssamling (KFS) antogs av kommunstyrelsen § 74, 2014-05-05.

 PwC:s granskning år 2012 identifierade behov av att skapa ett samlat
dokument för att tydliggöra de regler som gäller för representation och
attestering av fakturor avseende detta. Kommunens attestreglemente är från
2006. För att säkerställa att det är anpassat efter nuvarande organisation och
uppdrag kan reglementet behöva ses över.

Fritidsnämndens kommentar:
Fritidsnämnden anser att kunskapen om attestreglemente och anvisningar behöver 
öka inom fritidsförvaltningen och kan behöva revideras ytterligare för att säkerställa 
att de är anpassade efter rådande organisation.
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 I samband med nyanställning och nya mandatperioder förekommer viss
introduktion kring etik, korruption och oegentligheter. Stödmaterial finns
tillgängligt via kommunens intranät, men en systematisk vidareutbildning för 
chefer och anställda saknas.

Fritidsnämndens kommentar:
Fritidsnämnden instämmer delvis. Kommunens utbildningsutbud för
chefer, chef och ledarpaketet (CLP), ger en grundläggande kunskap samt att det i 
introduktionsprogrammet för nya chefer i Vallentuna kommun ingår ett 
utbildningspass om ekonomi som behandlar bland annat inköp och internkontroll. 
Behov finns av att se över och vidareutveckla utbildningar för chefer och medarbetare.

 Det görs en årlig kartläggning av bisysslor, men det genomförs inga
systematiska kontroller, såsom stickprov, för att kontrollera att samman-
ställningen ger en korrekt bild. Chefers personalkännedom uppges innebära 
en slags kontroll av bisysslor. Det ställer dock krav på chefens personliga 
kännedom om de anställda.

Fritidsnämndens kommentar:
Fritidsnämnden instämmer i att det, utöver den årliga kartläggningen av
bisysslor, inte utförs stickprov av anställdas bisysslor. Kommunen anser inte att det är 
ett bra sätt att arbeta med stickprov för kontroll av bisysslor. Inom kommunens 
chefsutbildning poängteras vikten av att varje chef vid nyanställningar informerar den 
anställde om, och ställer frågan om, förekomst av bisyssla. Utbildningen tar också upp 
frågan om att chefer kontinuerligt ska följa upp sina anställdas status gällande 
bisysslor. Möjligheter till sådan uppföljning eller avstämning finns naturligt vid 
uppföljningssamtal av individuell utvecklingsplan samt vid utvecklingssamtal.

 Det saknas riktlinjer eller rutiner för hantering av en händelse (oegentlighet) 
och det finns ingen formaliserad visselblåsarfunktion. Ansvaret ligger hos 
ordinarie chefsled. Ett klimat eftersträvas som präglas av en öppen dialog där 
brister och oegentligheter kan påtalas. Det är inte tydligt uttalat vilka kanaler 
som ska användas för att påtala oegentligheter. Det är inte tydligt vart en 
anställd ska vända sig om närmaste chef agerar felaktigt.

Fritidsnämndens kommentar:
Kommunen har efter revisionens synpunkt infört en rutin för hantering av en 
händelse (oegentlighet) med hjälp av en visselblåsarfunktion där medarbetare, 
anonymt, kan anmäla oegentligheter. Denna finns på kommunens intranät. 
Fritidsnämnden ser dock att förvaltningen tydligare kan informera medarbetarna om 
funktionen. 
I Reglemente för kontroll av verifikationer – attestreglemente, 1.1.07, står beskrivet 
hur en anställd ska rapportera brister och vad en anställd ska göra om det ej är 
lämpligt att rapportera till närmast överordnad chef (§ 7): ”Kontrollansvarigs uppgift 
är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när brister upptäcks rapportera dessa 
till närmast överordnad chef.” 
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I tillhörande anvisningar till reglementet för kontroll av verifikationer – 
attestreglemente, 1.1 07, anges (§ 7) hur en anställd kan agera om det inte är lämpligt 
att rapportera om brister till närmast överordnad chef. Då kan rapport lämnas till 
kommunens ekonomi- eller redovisningschef.

Revisionens rekommendationer
 Fördjupa risk- och väsentlighetsanalysen kring EKO-frågor i allmänhet och

kring bisysslor, inköp/upphandling samt rekrytering i synnerhet.

Fritidsnämndens kommentar:
Genom internkontrollarbetet arbetar fritidsnämnden kontinuerligt med
risk- och väsentlighetsanalyser av förvaltningens processer. Hanteringen av bisysslor 
hanteras årligen centralt. Information om vad som räknas som bisyssla finns på 
intranätet och informeras om vid personalmöten och liknande. 

 Ta fram riktlinjer och rutiner för beredskap för händelser (oegentligheter) 
som till exempel tydliggör vart en anställd ska vända sig om närmaste chef 
agerar felaktigt.

Fritidsnämndens kommentar:
Vallentuna kommun har i kommunal författningssamling samlat kommunens
styrdokument. Där finns reglemente för kontroll av verifikationer – attestreglemente 
samt anvisningar. De båda dokumenten beskriver hur en anställd ska agera vid
oegentligheter, inklusive vart en anställd ska vända sig om närmaste chef agerar
felaktigt. Kommunen har skapat en visselblåsarfunktion där medarbetare, anonymt, 
kan anmäla oegentligheter. Denna finns på kommunens intranät. Fritidsnämnden ser 
dock att förvaltningen tydligare kan informera medarbetarna om funktionen. 

 Säkerställa att chefsintroduktionen och chefsutvecklingen genomförs enligt
intentionerna och har ett tydligt innehåll kring EKO-frågor.

Fritidsnämndens kommentar:
HR-avdelningen har under 2017 arbetat med att ta fram och genomföra ett 
obligatoriskt introduktionsprogram för chefer. I programmet behandlas frågor om 
etik, korruption och oegentligheter. HR-avdelningen har också under 2017 utvecklat 
utbudet av vidareutbildningar för chefer och anställda.

Framåtriktad analys
Vallentuna kommun har beslutat att införa en inköpsorganisation med behöriga
beställare och ett arbete att implementera organisationen har påbörjats på barn- och 
ungdomsförvaltningen. Fritidsnämnden ser positivt på att inleda en implementering 
av en inköpsorganisation på fritidsförvaltningen. Den nya organisationen med 
behöriga beställare och inköpssamordnare kommer sannolikt öka förvaltningens 
avtalstrohet och därmed blir kommunen också mer kostnadseffektiv. Nämnden ser att 
kunskapen om attestreglemente och anvisningar behöver öka inom 
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fritidsförvaltningen och kan behöva revideras ytterligare för att säkerställa att de är 
anpassade efter rådande organisation. 
I arbetet med rekrytering av personal fortsätter arbetet med att genomföra 
bakgrundskontroller med fokus på de tjänster som möter barn och unga i sitt arbete. 
Fritidsnämndens verksamheter får också stöd av HR-avdelningen för att kunna 
genomföra goda rekryteringsprocesser och bra rekryteringar. 
Kommunen har skapat en visselblåsarfunktion där medarbetare, anonymt, kan 
anmäla oegentligheter. Funktionen finns på kommunens intranät och nämnden avser 
informera förvaltningens medarbetare om funktionen.
Fritidsnämnden ser att arbetet med internkontrollplanerna kan utvecklas och 
förbättras.

Fritidsnämnden tackar revisorerna för deras synpunkter.
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Granskning av kornrnunens beredskap
gällande et¡k, korruption och oegentligheter

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer granskat kommunens bered-
skap gällande eti\ korruption och oegentligheter (EKO-frågor). Valet av gransk-
ningsinsats utgår från den väsentlighets- och riskanalys som revisorerna genom-
förde inför revisionsåret zot6. Granskningen har även omfattat en uppföljning av
den granskning som genomfördes av PwC âr zotz.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen (och nämnderna) sedan zotzi avsevärd
utsträckning förbättrat arbetet med att säkerställa att EKO-frågor behandlas sys-
tematislt och ändamålsenligt. Vår bedömning görs mot bakgrund av följande:

. Riktlinjer och rutiner som rör flera frågor med bäring på granskningsom-
rådet har tagits fram sedan PwC:s granskning âr zotz.

. Kultur och medvetenhet ffis fram som det främsta verktyget i det förebyg-
gande arbetet. Regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet är
kända och insamling och kartläggning görs årligen enligt antagna riktlinjer.

. Nämnderna gör en uppföljning två gånger per år inom ramen för arbetet
med internkontroll. Därtill gör kommunstyrelsen en samlad bedömning av
hur kommunens interna kontrollsystem fungerar och föreslår förbätt-
ringsåtgärder vid brister.

Vi anser dock att det forffarande finns en förbättringspotential i linje med vad PwC
har funnit. Det gäller bland annat:

EKO-frågor hanteras i huvudsak inom ramen för det ordinarie internkon-
trollarbetet och tas upp i de riskanalyser som nämnder och kommunstyrel-
sen gör. Det finns dock ingen dokumenterad, systematiserad eller kommu*
nicerad rutin för bakgrundskontroller vid rekrytering.

Kontroller görs i huvudsak inom ramen för det ordinarie internkontrollar-
betet. Nya rutiner har skapats kring resor och representation, användning

REVISIONEN
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TFN 08-587 850 00 . FAX 08-s87 850 88
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av inköpskort och attestering av fakturor. Det genomförs däremot inga sys-
tematiska kontroller, såsom stickprov, tör att kontrollera att samtliga bi-
sysslor har redovisats.

Det saknas riktlinjer eller rutiner för hantering av en händelse (oegentlig-
L^+\ ^-L ¡f aÌ ffnno i--on f^.-olioo.orl tticoo'lltl3car4rnl¡finnrrulrt vvu uvL ur¡rrÐ ¡¡rõv¡a rvru¡quÐvrq

Vi rekommenderar aü kommunstyrelsen (och nämnderna) vidtar följande åtgär-
der:

Fördjupa risk- och väsentlighetsanalysen kring EKO-frågor i allmänhet och
kring bisysslor, inköp/upphandling samt rekrytering i synnerhet

'Ia fram riktlinjer och rutiner tydliggör varL en anställd ska väncla sig om
närmaste chef agerar felalitigt

Säkerställ atl chefsinlroclukLioneu och -ulvecklilgen gcuutufiils enligt in-
tentionerna och har ett tydligt innehåll kring El(O-frågor

Rapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstcmän.

Revisorerna utgår från att kommunstyrelsen vidtar relevanta åtgärder som följd av
granskningen och sedan redovisar dessa till Kommunfullmäktige enligt rutin
L.2.39.

För revisorerna

Ordförande
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

7. Sanntnølnf,o:ttø;nde bedömníng och
rekotntnendø:tíoner

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun
genomfört en granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och
oegentligheter (EKO-frågor).

Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfrågor:
. Är kommunstyrelsens arbete med EKO-frägor öndomåIsenligt?
. Är den internakontrollen auseende EKO-frägor tíllräcklig?

Granskningen har även omfattat en uppföljning av den granskning som
genomfördes av PwC âr zotz.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens arbete med
EKO-frågor inte är helt ändamålsenlig. Den interna kontrollen avseende EKO-
frågor är inte helt tillräcHig.

Den sammanfattande bedömningen baseras på iakttagelser och bedömningar av de
sex kontrollmålen.

Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi
följ ande rekommendationer :

Fördjupa risk- och väsentlighetsanalysen kring EKO-frågor i allmänhet och
kring bisysslor, inköp/upphandling samt rekrytering i synnerhet

Ta fram riktlinjer och rutiner förberedskap för händelser (oegentligheter)
som till exempel tydliggör vart en anställd ska vända sig om närmaste chef
agerar felaktigt

Säkerställa att chefintroduktionen och chefsutvecHingen genomförs enligt
intentionerna och har ett tydligt innehåll kring EKO-frågor

a

a
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Granskning av etlk, korruption och oegentligheter

2. Inledníng
2.7. Bakgrund
Bedrägerier och oegentligheter dyker upp med jämna mellanrum. De händelser som
figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktats mot
kommunernas förebyggande arbete i syfte att begränsa riskerna för att
oegentligheter ska uppstå, med påföljd att förtroendet för kommunerna skadas.

Revisionen kan peka på risker och på behovet avväl fungerande intern kontroll,
samt pröva dess ändamålsenligt. Med utgångspunkt i risk- och väsentlighet har
revisolelna i Vallentuna kommun besluta att övergripande granska kommunens
arbete med EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter).

2.2. Reuísionçfrûgor
Granskningen ska besvara fö¡*ande revisionsfrågor:

. Ä¡ kommunsVrelsens arbete med EKO-frågor ändamålsenligt?

. Ár den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig?

2.2.7. Reu¿sionskriterier
Lagstiftning samt kommunens föreskrift er, regelverk, fullmäktigebeslut etc.

2.2.2. Kontrollmttl
Utitrån revisionsfrågorna har följ ande sex kontrollmål formulerats :

r Har kommunstyrelsen och herörda nämnder genomfört bedömningar av var
i verksamheterna risker kan uppträda?

r Har styrelsen utarbetat riktlinjer för det förebyggande arbetet?
. Genomförs det förebyggande arbetet enligt antagna riktlinjer?
. Genomförs kontroller av risker för oegentligheter?
. Finns det en beredskap för händelser?
. Vilken uppföljning och rapportering förekommer?

2,5. Augränsníng
Granskningen har avgränsats till kommunstyrelsen och barn- och
ungdomsnämnden. iiven kulturnämnden och fritidsnämnden har översiktligt
granskats.

Granskning koncentreras på kommunsty'relsens förebyggande arbete att sþdda sig
mot att EKO-problem inträffar. Vidare omfattar granskningen en uppföljning av
vidtagna åtgärder inom Barn- och ungdomsnämnden med anledning av incidenten
vid Bällstabcrgsskolan.

Oktober 2016
Vallentuna kommun
PwC
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

2.4. Reuüsionsrnetod
Inom ramen för granskningen har intervjuer skett med:

. Ekonomichef,kommunledningskontoret

. Personalchef,kommunledningskontoret
o Kommunjurist,kommunledningskontoret
. Tf förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
. Förvaltningschef,barn-ochungdomsförvaltningen

Studier av styrdokument har genomförts. Genomgång har även skett av rutiner,
internkontrollarbete och uppföljningar kopplat till området. I bilaga t redovisas
granskad dokumentation.

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän.

Oktober 2016
Vallentuna kommun
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3. Tídígare grun,skníng au
kotntnu¡nerts arbete øltt seende
etík, korruptíon och
oegenttígheter

5.7. Sutntnornfattnílø.g or1t tídígøre gr&rz.skníng
Under hösten zt-rrz genomförde PwC på uppclrag av de förlroendevalda revisorelna
i Vallentuna kommun en granskning av kommunens arbete med EKO-frågor,
hantcring avbisysslor samt granskning av så kallade förtroendekänsliga poster.

Efter genomförd granskning var den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsens interna kontroll vad gäller EKo-frågor, hantering av bisysslor
och hantering av förtroendekänsiiga poster inte var tiüräckÌig tiâ brister
konstaterades i samband med granskningen.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att:

Utforma riktlinjer avseende EKO-frågor som bl.a. omfattar rutiner för hur
och när riskbedömning av oegentligheter i verksamheten ska ske, det vill
säga systematisera och strukturera kt;ntroller av tiika riskornråden för att
förcbygga att eventuella EKO-relaterade händeiser inträffar.
Utforma tydligare riktlinjer för kartläggning, bedömning och uppföljning av
tle ansl,älldas bisysslor.
Utforma riktlinjer och rutiner för hur redovisning av förtroendekänsliga
poster ska ske.
Löpande göra uppföljning/kontroll av ovanstående rutiner för att säkerställa
att clessa fungerar på avsett sätt.

5.2. I(otntnunstyrelsens suør pü
reuísiorlrsrclryrporteln

Kommunledningskontoret instämde i att en övers5m av riktlinjerna behövde
genomföras och planerade att genomföra följande åtgärder:

EKO-frågar
Kommunen behöver utöka arbetet med EKO-frågor och stöd för detta fìnns i
ett vägledande material från SKL som fokuserar på mutor och jäv. SKL:s
vägledning har reviderats hösten zorz med anledning av förändringar i
lagstiftningen. Sedan den r juli zotz finns lagreglerna om tagande och
givande av muta i ro kap. Brottsbalken (BrB). Regler om åtal finns även i zo
kap. BrB och brottet tagande av otillbörlig förmån vid röstning finns i 17
kap. BrB. Kommunledningskontoret har för avsilt att utforma och förbättra
kommunens riktlinjer och rutiner avseende EKO-frågor bl.a. för hur och när
riskbedömning av oegentligheter i verksamheten ska ske.

o

a

a

a

a
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

a

a

a

Bísysslor
Kommunledningskontoret kommer att genomföra en översSm av "Policy för
hantering av anställdas bisysslor och vissa uppdrag" och dess tillämpning
genom att följa upp hur insamling av uppgifter om bisysslor görs och
bedömning av desamma.

För tr o endektinslíg a p o ster
Kommunen behöver genomföra regelbundna kontroller av redovisningen
avseende förtroendekänsliga poster och detta genomförs inom ramen för
kommunens internkontroll. Interna utbildningar kring hantering av
förtroendekänsliga poster genomförs fortlöpande.

Ett samlat dokument behöver göras för att tydliggöra de regler som gäller
för representation och attestering av fakturor avseende detta.

Vid möte i kommunstyrelsen 2oL2-r2-t1, godkände kommunstyrelsen kommun-
ledningskontorets förslag till svar på revisionsrapport om kommunens arbete med
etik, korruption, oegentligheter, hantering av bisysslor samt granskning av så
kallade förtroendekänsliga poster.
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4. Iakttagelser
4.r. ß:ískbedömníngør
Frågeställningar rörande etik, korruption och oegentligheter hanteras
huvudsakligen inom ramen för det ordinarie internkontrollarbetet. Det görs således
inga särskilda riskbedömningar för dessa frågor, utan de ska tas upp i de
riskanaþser som nämnderna och kommunstyrelsen gör.

I dokumenTeL Reglementeftr ínternkontroll som fastställdes av kommun-
fullmäktige zor4-og-29 regleras ansvar och uppföljning i internkontrollarbetet.
Dokumentet innehåller även tillämpningsanvisningar. I(ommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll och nämnderna har
det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll. Nämnderna ska se till att
en organisation upprättas för internkontrollen. Nämnderna ansvarar också för att
en risk- och konsekvensanalys genomförs för sina respektive verksamheter och för
att välja ut olika granskningsområden med utgångspunkt i risk- och konsekvens-
analysen. Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämnclernas planer med
obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Varje nämnd
upprättar årligen en internkontrollplan för sina verksamheter. Kommunstyrelsens
internkontrollplan kan i tillägg innehålla kommunövergripande risker.

4.i.1. Riskbedömníngar inam rame.nftr ínte.rn kontroll
I planerna för internkontroll anges prioriterade risker (utifrån ett högt riskvärde
eller annan prioritering), vilken t1p av kontroll som ska göras (vacl), på vilket sätt
kontroll ska ske (hur), vid vilka tidpunkter kontroll ska ske (när) samt vem som
ansvarar för kontrollen (vem kontrollerar)"

Planerna för internkontroll zo16 visar följande:

Kommunstyrelsens Internkontrollplan zot6 rcdovtsar 16 nämndspecifika
risker. Tre av dessa risker har viss bäring på granskningsområdet:
utbetalning av ersättning Lill familjehem och kontaktpelsoner, ersättning för
personligt utlägg och beställning av tjänster. Öwiga risker omfattar andra
områden, dock inga kommunövergripande risker.

Barn- och ungdomsnämndens Internkontrolþlun zot6 reù<¡visar åtla
nämndspecifika risker. Fem av dessa har bäring på granskningsområclet och
berör delegationsordningen och inköpskort (First Card).

a

a

a

a
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Kulturnämndens Internkontrollplan zot6 redovtsar tre nämndspecifika
risker. Två av dessa harbäring på granskningsområdet: delegation och
avtal/upphandling.

Fritidsnämndens InternkontrolþIan zo t6 redovtsar tio nämndspecifika
risker. Tre av dessa harbäring på granskningsområdet: delegations*
ordningen, kontanthantering i ungdomsverksamheten och upphandling.
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Det förs fram vid intervjuer att den risk* och väsentlighetsanalys som intern-
kontrollplanerna baseras på, behöver fördjupas för att öka dess ändamålsenlighet.
Detta skulle kunna göras genom en mer systematisk och genomarbetad bakom-
liggande riskanaþs.

Vid intervju bekräftas att upphandling och inköp är ett utvecHingsområde för barn-
och ungdomsförvaltningen. En stor del av inköpen är relaterade till it-området,
såsom digitaliserade läromedel. Det fìnns centralt stöd att tillgå, men vid intervju
framkommer att det finns ett behov av att öka den generella beställarkompetensen.
För tillfället ska avtals- och upphandlingsfrågor hanteras av tillträdande
ekonomichef på förvaltningen, men det finns behov av ett lokalt avtals- och
inköpsstöd.

Utöver det som interkontrollplanerna omfattar har berörda förvaltningar
identifierat andra områden där risker med bäring på granskningsområdet kan
uppkomma. Exempelvis nämns inom kultur- och fritidsförvaltningen fördelning av
halltider där yttre påverkan kan förekomma. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv
erþuder såväl HR-avdelningen som företagshälsovården stöd till förvaltningen vid
behov. Enligt uppgift kan även felaktighet vid fakturering uppstå då eleverb¡er
kurs inom ramen för Kulturskolans verksamhet.

4.1.2. Nämndöuergriponderisker
Bisysslor, inköp och upphandling är exempel på riskområden som har
uppmärksammats på nämndövergripande nivå och särskilda policys och regelverk
har utarbetats för de identifierade områdena. Rutiner uídinköp samtVallentuna
kommuns reglerfor bisysslor ochfortroendeskadlíg uerksamhet är dokument som
har tagits fram de senaste två åren (zor5 och zo16), bland annat till följd av
incidenten på Bällstabergsskolan. Vid tidpunkten för granskningen àr Vallentunas
polícy þr upphandlíng under bearbetning.

Ett riskområde som har identifieras vid intervjuer är behovet att förstärka
bakgrundskontroller vid rekrytering. Det är cheferna som är ansvariga för
rekrytering, men HR-avdelningen strävar efter att stötta cheferna i processen. Det
finns ingen särskilt framtagen policy eller några kommungemensamma riktlinjer
för bakgrundskontroller vid rekrytering, men utöver ordinarie referenstagning kan
det vid rekrytering av högre chefstjänster förekomma att HR-avdelningen samlar in
referenser från andra personer än de som kandidaten själv har uppgett. Frågan om
bakgrundskontroller är aktuell inom barn- och ungdomsförvaltningen utifrån
tidigare händelser och frågan har diskuterats i förvaltningsledningsgruppen där
rekryterande chef uppmanas att söka efter kompletterande bakgrundsinformation
om kandidaten via internet. Denna rutin är inte är dokumenterad, systematiserad
eller kommunicerad vidare ut i organisationen.

Oktober 2016
Vallentuna kommun
PwC

7av17

2330



Granskning av etik, korruption och oegentligheter

4.2. R:íktlínjer och stödjuncle cktkurrlen,tfrir clet
firebgggsnde srbetet

Efter PwC:s granskningär zotz hade kommunledningskontoret för avsikt att
utforma och förbättra kommunens riktlinjer och rutiner avseende EKO-frågor
bland annat för hur och när riskbedömning av oegentligheter i verksamheten skulle
ske. I oktober zo16 noterar PwC att olika riktlinjer och rutiner som rör EKO-frågor
har tagits fram; cle är dock inte samlade i ett eget rìokument.

Vallentuna kommuns Policy for upphandling fastställdes av kommunfullmäktige år
zoo5 och reviderades senast i oktober 2o1o. zotí-o4-ttbeslutade kommun-
fullmäktige att se över kommunens rutiner och policy för upphandling samt "att
tillräcldiga resurser tillförs upphandlingsenheten för att de ska kunna genomföra
sitt arbete".

Vallentunas Rutínerfir inköp, som reviderades år zot5, innehåller anvisningar
gällande inköp mot faktura, med inköpskort och inköp med kontanter samt
upphandling. Vid intervjuer framkommer att det finns information om inköp och
upphandling på Vallentuna kommuns intranät. Informationen upplevs som
lättillgänglig och som ett stöd i arbetet. Utöver intranätet, vänder sig cheferna till
inköpscontrollern och ekonomiavdelningen vid frågor om inköp. HR-avdelningen
erbjuder visst stöd vid upphandling, till exempel genom att påminna ansvariga för
respektive upphandling att de behöver ha marginal för den facldiga infl¡ande-
processen i tidplanen för en upphandling och att de behöver genomföra
riskbedömningar och MBl-förhandlingar innan beslut fattas.

Vallentuna kommuns reoler.för bisysslor och.förtroenrleskadlis uerksamhet
antogs av kommunstyrelsen i december zor5. Som stöd föi hantering och
bedömning {inns Checklistafor bedömning au bisysslors jörtroendeskadlíghef. Det
är närmaste chef som ansvarar för att systematiskt samla in uppgifter och informera
meclarbetare vid exempelvis nyanställning, utvecklings- och uppföljningssamtal och
personalmöten. Genom ett digitalt formulär samlar HR-avdelningen årligen in och
gör en kommunövergripande sammanställning avbisysslor som medarbetare har.
Sammanställningen redovisas i kommunstyrelsen. Vid intervjuer framkommer att
regìerna är käncla och att rutinen att kartlägga bisysslor tillämpas i organisationen.

Vid PwC:s granskning âr zotz framkom även att det fanns behov av att skapa ett
samlat dokument för att tydliggöra de regler som gäller för representation och
attestering av fakturor avseencle delta. VallenLunas alleslregleurerte antogs av
kommunfullmäktige zoo6-rz-18. Inom barn- och ungclomsförvaltningen har ett
förtydligande kring attestering tagits fram etter händelserna på Bällstabergsskolan.
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4.5. Genornftro:rr,de au detftr"ebAggende srbetet
För att riktlinjer och policys ska uppnå sitt syfte krävs att de tillämpas och är kända
i all verksamhet. I samband med nyanställning förekommer viss introduktion och
det finns en checHista som ska följas. Därtill arrangeras en halvdags introduktion
då bland annat ekonomichefen och personalchefen informerar om frågor kring etik,
korruption och oegentligheter, till exempel reglerna för bisysslor, inköp och gåvor.
Det finns en särskild checHista för introduktion av chefer, men behov att utveclda
chefsintroduktionen har identifierats och ínför zorT arbetar HR-avdelningen med
att ta fram ett särskilt paketerat chefsintroduktionsprogram. Den nytillträdda HR-
strategen ska framöver hålla i chefsintroduktionen. I tillägg framkommer att
uppföljningen vad gäller chefers deltagande på de obligatoriska kurser som finns
tillgängliga via intranätet behöver utvecklas.

Sammantagetbetonas kultur och medvetenhet som det främsta verktyget i det
förebyggande arbetet. Samtliga intervjuade för fram behovet av att anställa och
förtroendevalda ska våga lyfta frågor och eventuella oegentligheter. Detta är särskilt
tydligt inom barn- och ungdomsförvaltningen där en organisationskultur som
präglas av samverkan och transparens uppges vara en förutsättning för utveckling.
För att stärka förvaltningen har ett par organisatoriska förändringar gjorts. En
avdelning för ekonomi och administration har skapats och nya tjänster för bland
annat ekonomi och redovisning har inrättats.

Medvetenhet betonas även för den politiska ledningen. I början av en ny
mandatperiod deltar politiker i en utbildning arrangerad av kommunstyrelsens
kansli där bland annat jäv tas upp. Gränsdragningen mellan en politikers uppdrag
som förtroendevald och eventuella privata intressen samt förhållandet till det lokala
näringslivet är aktuella frågor som uppkommer med jämna mellanrum, enligt
intervjupersoner. Även tjänstemannanivån berörs av dessa frågor.

I samband med att regelverket för bisysslor fastställdes genomfördes en
utbildningsinsats för samtliga chefer i kommunen. Utbildningen innehöllen
genomgång av regelverket, bland annat chefer respektive medarbetares ansvar och
den årliga insamlingsrutinen. Det framkommer inte att interna utbildningar kring
hantering av förtroendekänsliga poster genomförs fortlöpande. Från och med
hösten zo16 kommer chefsdagar att arrangeras en gång i halvåret. Syftet är
utbildning och samverkan.

En kommunjurist anställdes i april zo16 och arbetar inledningsvis zo procent på
grund av föräldraledighet. På sikt kommer dock kommunjuristen att arbeta roo
procent. Tjänsten är under uppbyggnad vid tidpunkten för granskningen.

Utöver dessa insatser, genomförs det förebyggande arbetet inom ramen för
kommunens arbete med intern kontroll.
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4.4. I{ontroller
Kontroller av identifierade riskområden görs i huvudsak inom ramen för det
ordinarie internkontrollarbetet och beskrivs närmare i avsnitt q.6.Uppfo\jning och
rapportering.

Vid PwC:s granskning âr zotzframkom atL kommunen skulle infora regelbundna
kontroller av redovisningen avseende förtroendekänsliga poster och att detta skulle
genomföras inom ramen för kommunens internkontroll. Vallentuna kommun har
som rutin att ekonomiavdelningen genomför månatliga granskningar av samtliga
inköp som genomförts med First Card och köp från upphandlad rcscbyrå (där
samtliga köp faktureras via First Card). Det omfattar resor och representation som
betalats med kort eller beställts via resebyrå. Denna uppföljning görs månatligen
och ingår därmed inte i internkontrollen.

I tillägg har kommunen har utvecHat styrningen vad gäller användningen av First
Card; en ny intern guide har tagits fram och internutbildning genomförs löpande.
Kommunen har oci<så sett över kortanvän<iningen och iniett arbetet me<i att byta ut
korten till en ny uppdaterad version med hårdare krav.

Vallentuna kommun genomför kontinuerliga kontroller av förtroende känsliga
poster vid fakturahantering. Det omfattar till exempel en funktion som gör att
fakturor inte går vidare till attest förrän de har granskats av en administratör. Det
gäller fakturor som konterats på konton som ska ha sfte och deltagare. Denna rutin
ingår i det löpande arbetet för att uppnå god kontroll och är därför inle ulvald i
internkontrollen.

Som nämns i avsnitt 4.2. Riktlínjer och stödjande dokumentfir detftrebyggande
arbetet görs en årlig kartläggning av bisysslor. I den kartläggning som gjordes i
januari zo16 framkom 248 bisysslor. Fördelningen per förvaltning såg ut eniigt
följande:

¡ Kourmunledningskontoretz5bisysslor
¡ Barn- och ungdomsförvaltningen 1o9 bisysslor
. Kultur- och fritidsförvaltningen 18 bisysslor
. Socialfürvallningen 8rbisysslor'
. Samhällsbyggnadsförvaltningen 15 bisysslor

Av de totalt 248 redovisade bisysslorna var flera bisysslor medlemskap i förening,
exempelvis som styrelseledamot i en bostadsrättsförening. I protokollet från
kommunstyrelsens sammanträde zo16-o4-rr framkommer också att "i samband
med att redovisningen görs och i samband med introduktion för nyanställda har
arbetsgivaren informerat om gällande regler om bisysslor/uppdrag. Chefer
uppmärksammas också i olika sammanhang på att det är mycket viktigt att
upphandlande chefer är observanta på i vilka företag anställda har styrelseuppdrag,
eller i öwigt genom t ex släkt- eller familjeband har en ställning som kan innebära
intressekonflii¡ter vid inköp eller upphandling."

Under våren zo16 gjordes en översyn av den årliga rapporteringen vilken
resulterade i att kommunstyrelsen på sitt möte zo16-06-20 besiutade att HR-
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avdelningen fortsättningsvis ska redovisa bisysslor per förvaltning utan att ange
befattning för innehavaren av respektive bisyssla.

Det genomförs inga systematiska kontroller, såsom stickprov, för att kontrollera att
sammanställningen ger en korrektbild av de anställdas bisysslor. Vid intervjuer
framkommer att chefers personalkännedom kan innebära en slags kontroll av
bisysslor. Det ställer dock krav på chefens personliga kännedom om de anställda.

4.5. Beredskapftr händelser
Det uppges i intervjuerna inte fìnnas riktlinjer eller rutiner för hantering av en
eventuell händelse (oegentlighet). Vid intervjuerna framkommer att det är ett
ansvar hos den enskilde chefen att ha beredskap för eventuella händelser. Stöd
fìnns att få från exempelvis HR-avdelningen, inom ramen för hantering av
personalärenden.

Som ovan nämns framkommer att ett klimat som präglas av en öppen dialog där
chefer och anställda kan påpeka brister och oegentligheter eftersträvas. Det finns
ingen formaliserad visselblåsarfunktion i dagsläget. Enligt uppgift finns det flera
tillgängliga kanaler för att påtala brister och felaktigheter, men det är inte tydligt
uttalat vilka dessa är. Det är inte heller tydligt vart en anställd ska vända sig om
chefen agerar felaktigt.

Vallentuna kommuns Kommuníkationsstrategf fastställdes avfullmäktige 2o11-og-
r4. Enligt strategin är hur,rrdlinjen att vara "öppna, tillmötesgående, aktiva och
snabba i våra presskontakter, oavsett om det gäller positiva eller negativa nyheter."
Vidare "bör den politiker eller chef som har mest insyn i verksamheten vara den
som uttalar sig i media enligt följande ansvarsfördelning:

Politiska frågor : Kommunstyrelsens ordförande och respektive
nämndordförande

Kommunövergripande frågor: Kommunsþ'relsens ordförande och
kommundirektören

Specifika sakfrågor eller verksamhetsfrågor: Den chef som är ansvarig för
det verksamhetsområde det gäller, alternativt en sakkunnig person som
chefen hänvisar till"

Vid intervjuer framkommer att det finns kommunikatörer på varje förvaltning och
en central kommunikationsenhet, men uppfattningen är delad vad gäller hur aktiv
den centrala kommunikationsenheten är i hantering av media. Chefsintroduktionen
innehåller inga moment med koppling till mediahantering.

Vallentuna kommun har en särskild Krisledningsplan som träder i kraft vid en
extraordinär händelse. Planen har framförallt bäring på krisberedskap för yttre
omständigheter och händelser som kan inträffa. Syftet med planen är att alla som är
involverade i kommunikationsarbetet har det underlag de behöver för att kunna
kommunicera effektivt med de målgrupper som är berörda av krisen.
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4,6. Uppfrtljníng uch ruppurlerírtg
Uppföljning avbisysslor görs en gång per år enligt de beslutade riktlinjerna.
Utöver det görs uppföljningen huvudsakligen inom ramen för internkontroll enligt
följande:

H alu år nrypþIj níng (i s amb and med delårsrapport)
Anger vilken process/rutin och dess tillhörande kontrollmoment som har
granskals inom nämnden samt granslaningens genornförande och
granskningens utfall.

a

H elår nrypþIjning (i samband med verksamhetsberättelse)
Anger vilken process/rutin och dess tillhörande kontrollmoment som har
granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och
granskningcns utfall.

,\tgtirdsuppfoljning
Vid brister ska en årlig åtgärdsrapport lämnas till nämnden i samband med
L^lR--.'-^{Ä1i-i*-^- A --^- .'iIl'-- ñr^^ôõõ /¡rrlin ^^1" rf ooo tiìlhÄ.o-¿]ouErdrùuPPrvIJI¡Iu5w¡r. r-u¡6vr v¡rrwlr I/¡vwoú/ l uLur vlrr uvoo ururvrurruv
kontrollmoment som har åtgärder, en beskrirrning av åtgärden, åtgärdens
status och en kommentar till åtgärden.

En samladbedömning
Kommunstyrelsen ska årligen, på grundval av nämndernas rapporter, göra
en samlad bedömning och sammanfattning av hur kommunens interna
kontrollsystem fungerar och komma med förslag på förbättringsåtgärder vid
brister. Nämndernas uppföljnings- och åtgärdsrapporter bifogas som
bilagor. Rapporten delges kommunfullmäktige i anslutning till
behandlingen av kommunens årsredovisning.

Uppföljningen av zor5 års internkontrollplaner visar följande utfall:

Kommunstyrelsen hade sex nämndspecifika risker, varav en (delegation)
kan anses ha bäring på granskningsområrlet. lþpföìjningen visade inga
brister.

Barn- och ungdomsnämnden hade tre nämndspecifìka risker, dock ingen
mcd büring pü grunsluringsområdet.

Kulturnämnden hade sex nämndspecifika risker. En av dessa hade bäring på
granskningsområdet: inköpskort First Card. Som åtgärd skärptes rutinen att
bilägga kvitton i fakturan. En granskning genomfördes och ingen awikelse
rapporterades.

Fritidsnämnden harle tolv nämndspecifika risker. Fyra av dessa hade bäring
på granskningsområdet och berörde kontanthantering i ungdoms-
verksamheten och fakturering. Uppföljning av samtliga fall, utom ett (mtin
för bankningar/kontanthantering i ungdomsverksamheten), visade inga
awikelser.

a

a

a

a
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S. Reuisíonell bedörnníng
Au stifunníng rnot kontr ollrnãl
Bedömning au kontrollmâI t

5.7.
5.1.1.
H ar ko mmunstg r eI s en g eno mft r t b e dö mníng ar ou u or i u erks amhet er na r isker
kanupptröda?

Frågeställningar rörande etik, korruption och oegentligheter hanteras i huvudsak
inom ramen för det ordinarie internkontrollarbetet och tas upp i de riskanalyser
som nämnder och kommunstyrelsen gör. Samtliga granskade internkontrollplaner
innehåller risker med bäring på frågor avseende etik, korruption och oegentligheter.
Det framkommer dock att risk- och väsentlighetsanalyserna kan utvecHas genom
en mer systematisk och genomarbetad bakomliggande riskanalys.

Bisysslor, inköp och upphandling samt rekrylering är exempel på riskområden som
identifieras vid intervjuer. Det finns behov av att öka den generella beställar-
kompetensen och det lokala stödet kring avtal och inköp. Det finns ingen
dokumenterad, systematiserad eller kommunicerad rutin för bakgrundskontroller
vid rekrytering.

Bedömning: Delvis uppfi'ltt

5.i.2. Bedömning au konffolhnåI z
H ar kommunsty r els en utarb etat riktlinj er for det for eby g g ande arb etet?

Riktlinjer och rutiner som rör flera frågor med bäring på granskningsområdet har
tagits fram sedan PwC:s granskning ãr zotz; de är dock inte samlade i ett eget
dokument. Vallentuna s Rutiner for inköp s amt V ollentuna ko mmuns r e g ler þr
bísgsslor ochftrtroendeskadlig uerksamhet reviderades respektive antogs år zor5.
Vallentuna upphandlingspolicy är under bearbetning.

PwC:s granskning är zotz identifierade behov av att skapa ett samlat dokument för
att tydliggöra de regler som gäller för representation och attestering av fakturor
avseende detta. Kommunens attestreglemente är från zoo6. För att säkerställa att
det är anpassat efter nuvarande organisation och uppdrag kan reglementet behöva
ses över. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett eget förtydligande
kring attestering.

Bedömning: Delvis uppf,'llt

Oktober 2016
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S.i.S. Bedöttutíng üu kontrolhnãI 3
G e no mfi)r s de t þr eby g g ande arb e t et enlig t ant ag na r iktlíryi er ?

Vallentunas regler för bisysslor och förLn¡entleskadlig verksarnhel är kända och
insamling och kartläggning görs årligen enligt antagna riktlinjer.

Kultur och medvetenhet lyfts fram som det främsta verktyget i det förebyggande
arbetet. Inom barn- och ungdomstörvaltningen pågår ett utvecldingsarbete för att
främja samverkan och transparens.

I samband med nyanställning och nya mandatperioder förekommer viss
introduktion kring etik, korruption och oegentligheter. Stödmaterial finns
tiìlgängligt via kommunens intranät, men en systematisk vidareutbildning för
chefer och anställda saknas.

Utöver dessa insatser, genomförs det förebyggande arbetet inom ramen för
l-^**---^-^ ^-L^+^ *^l .3.^+^** l.^.^+-^llrtLrlllrrlullurls ¿t r t u LU lt ruLf ltlLUr rl l\(JllLr rJll.

Bedömning: Delvis uppfullt

5.1.4. Bedömning Gu kontrollmã|4
Genoffir s konn oller au risker ftr oeg entlig heter?

Kontroller av riskområden görs i huvudsak inom ramen för det ordinarie
internkontrollarbetet. För att kontrollen ska vara relevant behöver interkontroll-
^l^-^--^ 1-^-^-^^ ^3 ^- +-Äçl'-xl,^- -;-1, ^^L .,;,i-^-+li-l-^+----ì.,o
Pr4rrvrrrq uqJçr4Ð I/4 u¡r Lrqrroq^vr rlJ^ vu¡r vuúuuLuõrrvloqrrsrJÚ.

Vid PwC:s granskning âr zotz framkom att kontroller avseende förtroendekänsliga
poster skulle genomföras inom ramen för kommunens internkontroll. Sedan zorz
har nya rutiner skapats kring resor och representation, användning av inköpskort
och attestering av fakturor. Dc nya rutincrna inncbär att riskcr och kontroller
avseende dessa frågor hanteras löpande. De ingår därför inte i planerna för
internkontroll.

Det görs en årlig kartläggning av bisysslor, men det genomförs inga systematiska
kontroller, såsom stickprov, för att kontrollera att sammanställningen ger en
korrekt bild. Chefers personalkännedom uppges innebära en slags kontroll av
bisysslor. Det ställer dock krav på chefens personliga kännedom om de anställda.

Bedömning: Delvis uppfftlt

S.i.S. Bedönming au kontrollmä|5
Fínns det beredskap for händelser?

Det saknas riktlinjer eller rutiner för hantering av en händelse (oegentlighet) och
det fînns ingen formaliserad visselblåsarfunktion. Ansvaret ligger hos ordinarie
chefsled. Ett klimat eftersträvas som präglas av en öppen dialog där brister och
oegentligheter kan påtalas. Det är inte tydligt uttalat vilka kanaler som ska

Oktober 2016
Vallentuna kommun
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användas för att påtala oegentligheter. Det är inte tydligt vart en anställd ska vända
sig om närmaste chef agerar felaktigt.

Bedömning: Ej uppfyllt

5.1.6. Bedönmíng au kontrollmãI 6
Vílken uppfolj ning o ch r app ort ering for ekommer ?

Uppföljning av bisysslor görs en gång per år enligt beslutade riktlinjer. Utöver det
gör nämnderna en uppföljning två gånger per år inom ramen för arbetet med
internkontroll. Vid eventuella brister lämnas en åtgärdsrapport i samband med
årsuppföljningen. Därtill gör kommunstyrelsen en samlad bedömning av hur
kommunens interna kontrollsystem fungerar och föreslår förbättringsåtgärder vid
brister.

Bedömning: Uppfyllt

5.2. Suar på.reuísíonsfrägorna
Granskningen syftade till att besvara följande två revisionsfrågor:

. .är kommunstyrelsens arbete med EKO-frågor öndamålsenlígt?

. Är den ínterna kontrollen auseende EKOfiågor tillräcklíg?

Granskningen har även omfattat en uppföljning av den granskning som
genomfördes av PwC âr zotz.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens arbete med
EKO-frågor inte är helt ändamålsenligt. Den interna kontrollen avseende EKO-
frågor är inte helt tillräcklig.

Den sammanfattande bedömningen baseras på iakttagelser och bedömningar av de
sex kontrollmålen.

5.5. R:ekotntrt.err.do,tíoner
Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi
följande rekommendationer:

Fördjupa risk- och väsentlighetsanalysen kring EKO-frågor i allmänhet och
kring bisysslor, inköp/upphandling samt rekrytering i synnerhet

Ta fram riktlinjer och rutiner för beredskap för händelser (oegentligheter)
som till exempel tydliggör vart en anställd ska vända sig om närmaste chef
agerar felaktigt

Säkerställa att chefi ntroduktionen och chefsutvecklingen genomförs enligt
intentionerna och har ett tydligt innehåll kring EKO-frågor

a

a

a
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6.
6,r.
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BíIøgor
BíIc,ga 7: Grørttsko,de dokwnent

Upphandlingspolicy

Rutinervid inköp

Attestreglemente

Regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet

Reglemente för internkontroll

Kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner zo16 och
uppföljning av internkontroþlaner 2015

Information och checHista inför introduktion av nya chefer

Kommunikationsstrategi

Klisledningsplan

a

a
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42
Svar på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende 
arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering (KS 2017.521)

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige 
(se bilaga: ”Yttrande - på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende 
arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering”).
Med tillägget att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att nämndsvis ta fram 
nyckeltal gällande antalet rehabärenden och antalet personer som har återgått till arbete.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro 
och rehabilitering. Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.
 
Yrkanden
Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP) och Parisa Liljestrand (M), att 
kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige (se 
bilaga: ”Yttrande - på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende 
arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering”).
Med tillägget att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att nämndsvis ta fram 
nyckeltal gällande antalet rehabärenden och antalet personer som har återgått till arbete.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jaana Tilles (S) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §34  Svar på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende 

arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering
2. Svar på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, 

sjukfrånvaro och rehabilitering
3. Revisionsrapport, Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende 

arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering
4. Yttrande - på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende 

arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering

Expedieras till 
Akten HR-avdelningen Ekonomiavdelningen Kansliet
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Kommunstyrelsen 2018-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2018-01-29

DNR KS 2017.521 
MONICA KARLÉN 
HR-KONSULT 
08-58785040

SID 1/2

  
MONICA.KARLEN@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

· 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på revisionsrapport om 
kommunens förebyggande arbete 
avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och 
rehabilitering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige (se bilaga: ”Yttrande - på revisionsrapport om kommunens 
förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering”).

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat kommunens förebyggande arbete
avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering. Kommunstyrelsen lämnar 
härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt 
ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Handlingar
1. Svar på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende 

arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering
2. Yttrande - på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete 

avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering

Victor Kilén Annika Colding
Kommundirektör Personalchef

______________________
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Ska expedieras till
Akten 
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen
Kansliet
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Yttrande - på revisionsrapport om 
kommunens förebyggande arbete 
avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och 
rehabilitering 

Beskrivning av revisionsrapporten
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering vilken har 
genomförts av ett externt revisionsbolag. Granskningen har avgränsats till 
kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden. Vallentuna 
kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2017-12-13. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga. I kommande kapitel redovisas revisionens synpunkter 
tillsammans med kommunens kommentarer. Därefter följer ett kapitel om 
revisionens rekommendationer och kommunens åtgärder. Ett avslutande kapitel 
sammanfattar i en framåtriktad analys åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att det 
förebyggande arbetet avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering endast 
delvis bedrivs för att förhindra sjukskrivningar. Bedömningen baseras på iakttagelser 
och bedömningar av granskningens fyra kontrollmål. Två kontrollmål bedöms 
uppfyllda, ett kontrollmål bedöms delvis uppfyllt, och ett kontrollmål bedöms 
ej uppfyllt. Samtliga kontrollmål och bedömningar finns beskrivna i avsnitt 3.
Mot bakgrund av granskningsresultatet och ovanstående bedömningar 
rekommenderar vi Kommunstyrelsen att:

 Säkerställa att uppföljning av givna rehabiliteringsinsatser sker systematiskt 
och att dessa dokumenteras. Detta för att kunna mäta om 
rehabiliteringsinsatsen fyllt sitt syfte.
 
Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun delar revisionens synpunkt om att uppföljningarna i 
samband med rehabiliteringsinsatser behöver stärkas, dokumenteras och 
kommuniceras på ett tydligare sätt samt att ansvars- och rollfördelning 
behöver ses över och tydliggöras.

 Överväga att införa ett gemensamt verksamhetssystem för dokumentation av 
rehabiliteringsprocessen.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer delvis med revisorerna om att ett 
verksamhetssystem skulle kunna underlätta i det avseendet att det kan 

46



SID 2/4

VALLENTUNA KOMMUN

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
186 86 · VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1 
TFN: 08-587 85000 · FAX: 08-587 85088

KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

säkerställa kvaliteten i rehabiliteringsprocessen, genom att minska den 
manuella bevakningen som kan riskera att medföra brister i processen. 

Revisionens rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultatet och ovanstående bedömningar 
rekommenderar vi Kommunstyrelsen att:

 Säkerställa att uppföljning av givna rehabiliteringsinsatser sker systematiskt 
och att dessa dokumenteras. Detta för att kunna mäta om 
rehabiliteringsinsatsen fyllt sitt syfte. 

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun delar revisionens synpunkt om att uppföljningarna i 
samband med rehabiliteringsinsatser behöver stärkas. HR-avdelningen har 
därför som en prioriterad aktivitet under 2018 att utveckla stödet till chefer i 
rehabiliteringsprocessen. I det arbetet ingår exempelvis att vid varje tertial 
tillhandahålla statistik till chefer över medarbetare som har upprepad 
korttidsfrånvaro. Chefer och ledare får instruktioner och stöd i hur de ska 
hantera medarbetare som har en korttidsfrånvaro på fyra tillfällen eller fler 
under en tolvmånadersperiod. Syftet är att förhindra att medarbetare hamnar 
i långtidsfrånvaro men också att ge ett bra stöd till medarbetare med behov av 
organisatoriska anpassningar eller andra anpassningar, för att möjliggöra en 
hälsosam arbetsmiljö.

HR-avdelningen kommer även att göra en översyn av medarbetare med 
långtidsfrånvaro och ta kontakt med respektive chef, för att gå igenom hur 
rehabiliteringsplaner med åtgärder hanteras, och för att kunna mäta och följa 
upp ohälsotalen på ett bättre sätt. Inom HR-avdelningen har specifika 
förvaltningsteam bildats. Teamen består av HR-konsulter och Löne-/PA-
konsulter. Syftet med teamen är att utveckla ett gemensamt arbetsätt inom 
avdelningen, för att få bättre kontroll och samordning av bland annat 
genomförda rehabiliteringsinsatser. Teamen kommer även på ett bättre sätt 
kunna stötta chefer och ge stöd vid chefsbyten. För hantering av 
rehabiliteringsprocessen vid chefsbyten kommer en rutin tas fram.

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit att delar i 
socialförsäkringsbalken ändras. Regeringsförslaget innebär att arbetsgivare 
för sjukskrivna medarbetare ska ha upprättat en plan för återgång i arbete 
senast den dag när arbetsförmågan har varit nedsatt under 30 dagar, om det 
kan antas att en medarbetares arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på 
grund av sjukdom under minst 60 dagar. Syftet med lagförslaget är att stärka 
individers möjligheter till rehabilitering för att därigenom öka 
förutsättningarna för återgång i arbete efter en sjukperiod.
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De nya reglerna förslås träda i kraft den 1 jul 2018. Om reglerna införs 
innebär de ett tydligare krav på ett mer strukturerat arbetssätt i chefernas 
rehabiliteringsarbete.

Utbildning inom områdena rehabilitering och arbetsmiljö erbjuds 
kontinuerligt till chefer och ledare inom ramen för chefs- och ledarpaketet 
(CLP). Utbildningen inom rehabilitering fokuserar bland annat på vikten av 
dokumentation och uppföljning. HR-avdelningen kommer under 2018 också 
att utreda möjligheten till en mer digitaliserad rapportering och uppföljning 
av vilka utbildningar cheferna har genomfört.

HR-avdelningen har för avsikt att utveckla samarbetet med 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och AFA Försäkring i syfte att 
säkerställa en gemensam syn på rehabiliteringsinsatser.

Under 2017 har HR-avdelningen utvecklat ett verktyg i Stratsys för ett 
systematiskt arbetssätt med arbetsmiljöfrågor och likabehandling- och 
mångfaldsfrågor. Verktyget kommer att implementeras i alla verksamheter 
under 2018. Förhoppningen är att detta verktyg ska förtydliga, underlätta, 
och förenkla för chefernas i deras arbete med och ansvar för 
arbetsmiljöfrågor.

 Överväga att införa ett gemensamt verksamhetssystem för dokumentation av 
rehabiliteringsprocessen.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer delvis med revisorerna om att ett 
verksamhetssystem skulle kunna underlätta i det avseendet att det kan 
säkerställa kvaliteten i rehabiliteringsprocessen, genom att minska den 
manuella bevakningen som kan riskera att medföra brister i processen. 

Inom den budgeterade ramen för 2018 finns inte utrymme för att upphandla 
en systemlösning för rehabiliteringsstöd. HR-avdelningen kommer dock att 
utreda möjligheten att på sikt införa en sådan lösning.

Framåtriktad analys
 Baserat på de åtgärder som har genomförts eller ska genomföras och vad de 
förväntas att leda till.

 Sannolikhet/risk
Genom att arbeta mer systematiskt och strukturerat med de kvalitetshöjande 
åtgärder som beskrivits ovan bedömer vi att kommunen i högre utsträckning 
kommer att kunna säkerställa att genomförda rehabiliteringsinsatser är 
ändamålsenliga.
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 Konsekvens
Effekten av de planerade åtgärderna kommer förhoppningsvis att innebära 
att fler medarbetare undgår att hamna i långtidssjukfrånvaro och snabbare 
kan återfå sin arbetsförmåga, något som i sin tur är en förutsättning för att 
kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

 Positiva effekter av revisionsrapporten
Revisorerna har valt att granska kommunens förebyggande arbete avseende 
arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering. En positiv effekt av 
granskningen är att kommunen också kan använda revisionens synpunkter 
till att reflektera över hur befintliga rutiner och regelverk fungerar, för att 
utveckla arbetssättet med rehabilitering och arbetsanpassningar. Revisionens 
synpunkter och rekommendationer tydliggör kommunens behov av ett 
utvecklat stöd till chefer i deras rehabiliteringsansvar för medarbetare.

Kommunen tackar revisionen för deras synpunkter.
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Kommunstyrelsen 2018-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56
Svar på revisionens granskning av kommunens krisberedskap (KS 
2017.498)

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens krisberedskap. Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt 
svar på revisionsrapporten. Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning 
av kommunens krisberedskap som har genomförts av ett externt revisionsbolag, PwC. 
Kommunledningskontoret fick revisionsrapporten tillhanda 2017-11-27. Revisionsrapporten 
finns bifogad som bilaga.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §50  Svar på revisionens granskning av kommunens krisberedskap
2. Granskning av kommunens krisberedskap
3. Revisionsrapport, granskning av kommunens krisberedskap
4. KS yttrande revisionsrapport Granskning av kommunens krisberedskap KS 2017 498

Expedieras till 
Akt
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Tjänsteskrivelse

Svar på revisionens granskning av 
kommunens krisberedskap

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat kommunens krisberedskap. Kommunstyrelsen lämnar 
härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
krisberedskap som har genomförts av ett externt revisionsbolag, PwC.

Kommunledningskontoret fick revisionsrapporten tillhanda 2017-11-27. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga. 

Handlingar

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akt
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Yttrande om revisionsrapport: 
Granskning av kommunens 
krisberedskap
I kommande avsnitt redovisas revisionens synpunkter tillsammans med 
kommunstyrelsens kommentarer. Därefter följer ett avsnitt om revisionens 
rekommendationer och nämndens åtgärder. Avslutningsvis presenteras framåtriktad 
analys om åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter
Efter genomförd granskning bedöms Vallentunas kommunstyrelse endast delvis ha 
säkerställt en tillfredsställande krisberedskap i enlighet med lagstiftning och 
myndigheters riktlinjer. Bedömningen baseras på iakttagelserna nedan.

 Det finns den dokumentation som krävs för att leva upp till lagstiftningens 
och myndigheters krav.

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunstyrelsen instämmer i ovan.

 Tjänsteman i beredskap (TiB) ges en central roll i kommunens 
krisberedskap och i krisledningens initiala fas och det finns mallar och 
rutiner för utbildningen av TiB samt hur denne ska förhålla sig vid 
händelser samt att loggbok förs.

Vallentuna kommuns kommentar: Tjänsteman i beredskap bedöms i nuläget 
fungera väl.

 Det saknas ett systematiskt arbete med krisberedskap, både med avseende 
på dokumentationen och med utbildning och övning inom området.

Vallentuna kommuns kommentar: Utbildning och övning har skett relativt 
frekvent inom området, och uppfyllt målbilden i kommunens 
krisberedskapsplan. Insatserna har dock inte fastställts formellt i en separat 
utbildnings- och övningsplan förrän 2017-10-23, KS 2017.358. 
Kommunstyrelsen bedömer att det löpande krisberedskapskapsarbetet kan 
bli tydligare och mer systematiskt genom tydligare dokumentation av så väl 
planerade utbildnings- och övningsaktiviteter som hantering av avvikande 
händelser före, under och efter genomförande. Fastställda utbildnings- och 
övningsplaner samt implementering av nya rutiner för loggning av 
händelsehantering kommer åtgärda detekterade brister.

 De framtagna risk- och risk- och sårbarhetsanalyser används inte aktivt i 
organisationen för att minimera risker. Allvarliga risker som terrorism och 
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IT-haverier (virusattacker m.m.) har inte analyserats och några åtgärder 
har inte vidtagits för att minska dessa.

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunstyrelsen instämmer i 
synpunkterna rörande risk- och sårbarhetsanalysernas integration i 
utvecklingsarbetet samt behovet av kontinuerlig analys av möjliga risker i 
relation till åtgärder för att minimera dess påverkan på organisationen.

 Det saknas en systematik i krisövnings- och utbildningsinsatser i 
organisationen. Riktlinjer finns men dessa följs inte på ett systematiskt vis. 
Dessutom saknas en övnings- och utbildningsplan.

Vallentuna kommuns kommentar: I krisledningsplanen framgår att 
krisledningsnämndens ledamöter ska delta i utbildning, övning, spel eller 
annan träning minst en gång per mandatperiod. Krisledningsstaben ska delta 
i utbildning, övning, spel eller annan träning minst en gång per år.
Kommunstyrelsen fastställde 2017-10-23 en utbildnings- och övningsplan för 
kommunens krishantering (KS 2017.358). Revisionens synpunkt bedöms 
därmed vara åtgärdad

 Kommunledningskontoret kontrollerar inte systematiskt att övriga 
förvaltningar upprättar krisledningsplaner i enlighet med kommunens 
riktlinjer.

Vallentuna kommuns kommentar: I krisledningsplanen anges följande: För 
central ledning, information och för enskilda nämnder/förvaltningar ska 
finnas planer samt aktuella och prövade rutiner att tas i bruk i händelse av 
en extraordinär händelse. Kommunstyrelse och respektive nämnd ansvarar 
för att risk- och sårbarhetsanalyser genomförs och för att planer upprättas 
samt för att nödvändiga förberedelser vidtas medan normala förhållanden 
råder. Syftet med planläggningen är att skapa en grundläggande besluts- 
och handlingsförmåga vid en extraordinär händelse.
Kommunstyrelsen har inte kontrollerat nämndernas planer, aktuella och 
prövade rutiner för hantering av extraordinära händelser enligt kommunens 
krisledningsplan. En kontroll av nämndernas planerade 
krishanteringsberedskap kommer att genomföras under 2018.

Revisionens rekommendationer
Utifrån ovanstående iakttagelser rekommenderas kommunstyrelsen att vidta 
nedanstående åtgärder:

 Ange tydlig ansvarsfördelning i reglementen för det löpande ansvaret för 
krisledningsorganisationen i enlighet med berörd lagstiftning.

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunstyrelsen kommer utifrån 
revisionens rekommendation se över berörda nämnders reglementen. 
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Relaterat till krishanteringsområdet framgår av kommunstyrelsens 
nuvarande reglemente att kommunstyrelsen ansvarar för:

- De uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor 
respektive förordningen om skydd mot olyckor (i den mån uppgifterna 
inte har överlåtits till kommunalförbund eller delegerats till annan 
nämnd). 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd (i fredstid) 
- Kommunstyrelsen fastställer sin beredskapsplan.
- ”övriga kommunala uppgifter inom dessa områden samt de 

förvaltningsuppgifter i övrigt som inte har uppdragits åt någon annan 
nämnd.”

I kommunstyrelsens reglemente saknas dock uttryckt ansvar för 
kommunstyrelsens åtaganden relaterat till kommunens åligganden enligt 
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt 
förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH).

 Säkerställ att risk- och sårbarhetsanalysernas resultat integreras i den 
operativa stödjande dokumentationen för krishanteringsarbetet. Revidera 
dessa kontinuerligt för att säkerställa dokumentationens relevans. Arbeta 
aktivt för att minimera iakttagna risker.

Vallentuna kommuns kommentar: Resultaten av den senaste risk- och 
sårbarhetsanalysen kommer att analyseras och hanteras på förvaltnings- och 
verksamhetsnivå under 2018. Detta i syfte att åtgärda iakttagna risker samt 
förbereda organisationen för kommande risk- och sårbarhetsanalysarbete 
under 2019. Kommunen bör även aktivt arbeta för att minimera iakttagna 
risker. Att kontinuerligt revidera djupgående risk- och sårbarhetsanalyser är 
dock resurskrävande1 och kräver ökade resurser, både centralt och ute i 
verksamheterna. Att revidera dessa oftare än lagstiftningen kräver innebär en 
ökad ambitionsnivå och kräver därför ökade resurser. 

 Säkerställ att organisationen övas och utbildas i enlighet med en fastställd 
övnings- och utbildningsplan. Planen bör ta i beaktande personalens 
nuvarande och framtida krishanteringsförmåga med hänsyn till naturlig 
personalomsättning. Det vill säga att nuvarande krishanteringsförmåga 
bör fastställas för att därefter stegras.

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunstyrelsen har beslutat om en 
utbildnings- och övningsplan för innevarande mandatperiod, KS 2017.358. 
Genomförandet av planen har påbörjats.

1 Kostnaden för att genomföra risk och sårbarhetsanalys 2019 bedöms vara i storleksordningen 300 tkr, 
lågt räknat. Kostnaden inkluderar ej resursåtgången i form av den egna personalens medverkan i 
analysarbetet. Bedömningen baseras på faktureringen för den senaste genomförda risk- och 
sårbarhetsanalysen samt nuvarande avtal/prisnivåer.
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 Säkerställ och följ upp att övriga förvaltningar och nämnder arbetar med 
krisberedskap i enlighet med kommunens riktlinjer.

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunledningskontoret planerar att 
granska övriga förvaltningar och nämnder under 2018.

 Säkerställ att dokumentation utöver krisledningsplan som bedöms behövas 
även finns för att utgöra stöd för det operativa krishanteringsarbetet, 
såsom rutiner, mallar, checklistor m.m. 

Vallentuna kommuns kommentar: Det operativa stödet i form av tydliga 
rutiner, mallar och checklistor ska revideras samt om erforderligt 
kompletteras under 2018.

 Analysera, identifiera och etablera kontakt med relevanta privata aktörer 
ur ett krisperspektiv. 

Vallentuna kommuns kommentar: Utifrån krisberedskapsperspektivet iakttar 
kommunledningskontoret en kontinuerlig omvärldsbevakning och analys av 
aktörer utanför den kommunala organisationen. Kontakt tas och förvaltas 
med relevanta aktörer. Dessa finns listade i kommunens larmlista. 
Krishanteringsberedskapen hos de aktörer inom näringslivet eller 
civilsamhället som utifrån avtal bedriver kommunal verksamhet bör dock 
kontrolleras och i möjligaste mån säkerställas. 

Framåtriktad analys
Baserat på de åtgärder som revisionen rekommenderar bedömer kommunstyrelsen 
att:

 Kommunens beredskap att hantera avvikande händelser, samhällsstörningar, 
extraordinära händelser och kriser sannolikt ökas utifrån de 
rekommenderade åtgärderna.

 Rekommenderade åtgärder kräver ett större engagemang, resurser, fokus och 
prioritet för krishanteringsområdet inom kommunledningskontoret såväl 
som hela den kommunala organisationen, med ökade kostnader som 
konsekvens.

 Positiva effekter av revisionen är att svagheter i kommunens krisberedskap 
detekterats och att de därmed kan åtgärdas för att öka kommunens resiliens.

55



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2018-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54
Svar på revisionens granskning av kommunens flyktingmottagning (KS 
2017.396)

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun har PwC granskat 
kommunens flyktingmottagning. Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på 
revisionsrapporten.
 
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
flyktingmottagning som har genomförts av ett externt revisionsbolag. Vallentuna kommun har 
regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa regler är dels att revisionens 
granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels 
att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.
 
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2017-10-03. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §47  Svar på revisionens granskning av kommunens flyktingmottagning
2. Svar på revisionens granskning av kommunens flyktingmottagande
3. Yttrande utifrån revisionens granskning av kommunens flyktingmottagande
4. PWC:s granskning av flyktingverksamheten Vallentuna kommun 
5. Yttrande gällande granskning kommunens flyktingverksamhet, Barn- och 

ungdomsnämnden
6. Återrapport åtgärder, granskning flyktingverksamhet, Socialnämnden
7. Yttrande, uppföljning av granskning av kommunens flyktingverksamhet. 

Utbildningsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Svar på revisionens granskning av 
kommunens flyktingmottagning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun har PwC 
granskat kommunens flyktingmottagning. Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar 
på revisionsrapporten. 

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
flyktingmottagning som har genomförts av ett externt revisionsbolag. Vallentuna 
kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa regler 
är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera 
vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2017-10-03. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Handlingar
1. Revisionsrapport, Granskning av kommunens flyktingverksamhet

2. Yttrande om revisionsrapport

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
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Yttrande utifrån revisionens 
granskning av kommunens 
flyktingmottagande 

Revisionens sammanfattande bedömning är att Vallentuna i flera delar bedriver en 
ändamålsenlig och tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande och 
nyanlända med uppehållstillstånd. Nämnderna har utifrån de givna förutsättningarna 
skapat tillfredsställande rutiner för mottagandet av nyanlända och asylsökande. 
Revisionens synpunkter och rekommendationer anknyter tydligt till målsättningen 
om god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet.

I det första avsnittet redovisas revisionens synpunkter tillsammans med 
Kommunstyrelsens och nämndernas kommentarer. Därefter redovisas revisionens 
rekommendationer och Kommunstyrelsens och nämndernas åtgärder. Avslutningsvis 
analyseras åtgärdernas effekt på verksamheten.

Revisionens synpunkter

 Det saknas rutiner för uppföljning samt hur vårdplaner och 
genomförandeplaner skall skrivas. 

Vallentuna kommuns kommentar: Enligt socialnämndens yttrande pågår en 
genomlysning av utredningsmetoder och arbetssätt inom socialförvaltningens 
myndighetsavdelning. Myndighetsavdelningen ser över samt upprättar nya 
skriftliga handläggningsrutiner.

 Det saknas rutiner för tidsbestämning av insatser.

Vallentuna kommuns kommentar: Enligt socialnämndens yttrande arbetar 
socialförvaltningen med att upprätta nya skriftliga handläggningsrutiner.

 Avsaknad av rutiner innebär brister vad gäller målformuleringar i 
genomförandeplaner, som är en direkt koppling till biståndsbesluten. Det går 
inte att mäta om utföraren klarat av de mål som satts upp. 

Vallentuna kommuns kommentar: Enligt socialnämndens yttrande arbetar 
socialförvaltningen med att upprätta nya skriftliga handläggningsrutiner.

 Det saknas struktur i hur planer skrivs. Det saknas tydliga målformuleringar i 
merparten beslut samt finns mål som är svåra att följa upp. Det går inte att 
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följa i granskade ärenden att en uppföljning skett var sjätte månad som 
rutinen är i verksamheten.

Vallentuna kommuns kommentar: I socialnämndens yttrande framgår att 
det under en tid inte gick att rekrytera och få tag på socionomer samt att 
medarbetare på plats saknade tillräcklig kompetens för att handlägga 
ensamkommande barn på ett korrekt sätt. Vårdplaner och 
genomförandeplaner från perioden brister i kvalitet samt saknas i många 
ärenden. Kommunstyrelsen förutsätter att bristerna åtgärdas.

 Det saknas intern kontroll av vårdplaner och genomförandeplaner där 
stickprov görs huruvida de skrivs och vilken kvalitet som är i dem samt 
förekomsten av uppföljningar. 

Vallentuna kommuns kommentar: I socialnämndens yttrande uppgavs att 
socialförvaltningen månadsvis gör egenkontroller för att säkerställa en hög 
rättssäkerhet. Årligen gör dessutom verksamhetschef en egenkontroll samt 
stickprov som dokumenteras i förvaltningens kvalitetsledningssystem. Denna 
kontroll genomfördes under december månad 2017. 
Kommunstyrelsen bedömer de nya rutiner som införts som ändamålsenliga.

 Det saknas tydlig kontroll av de HVB-hem som används för ensamkommande 
barn.

Vallentuna kommuns kommentar: Revisionens synpunkt om kontrollen av 
HVB-hem adresserades inte specifikt i Socialnämndens yttrande. 
Socialförvaltningen uppgav i ett kompletterande svar att gällande kontroll av 
HVB-hem är det ytterst Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utövar 
tillsyn. Uppföljningar av upphandlade externa avtal hanteras av avdelningen 
för kvalitet och utveckling (AKU) inom socialförvaltningen. Inom 
myndigheten sker uppföljning på individnivå – uppmärksammas brister vid 
dessa uppföljningar lyfts frågan vidare till ansvarig verksamhetschef som tar 
frågan vidare inom socialförvaltningen. Detta har gjorts i viss utsträckning. 
Under 2016 och 2017 stängdes två boenden då allvarliga brister 
uppmärksammades i samband med individuppföljning från 
myndighetsavdelningen. Socialförvaltningen uppger att myndigheten under 
år 2017 har arbetat systematiskt för att komma ikapp med brister kring 
handläggning och placering rörande ensamkommande barn. 
Kommunstyrelsen anser att socialnämnden fortsättningsvis bör säkerställa 
att de tjänster som upphandlas levererar den kvalitet som avtalats, och 
förutsätter att så sker.
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 Insatser genom öppenvårdslösningar saknas för denna målgrupp 
ensamkommande barn.

Vallentuna kommuns kommentar: Socialförvaltningen har bedömt att 
ungdomarnas behov har bäst tillgodosetts genom aktuell boendeplacering och 
kontaktperson. Öppenvårdsinsatser har funnits möjlighet att använda. 
Däremot har det varit en brist på insatser som riktar sig just till målgruppen. 

 Särskilt förordnad vårdnadshavare är ett område som inte fungerar helt 
tillfredsställande. IVO har genomfört granskning och bedömt att det fanns 
brister i omprövning av förvaltarskap samt brister i rutiner vad gäller 
överlämning av redovisningshandlingar. Rutiner för att utse särskilt 
förordnad vårdnadshavare fungerar inte idag. 

Vallentuna kommuns kommentar: Socialförvaltningen uppger att 
prioriteringar har fått göras i socialtjänstens verksamhet på grund av den 
belastning som verksamheten haft. 
Kommunstyrelsen konstaterar att antalet vakanta tjänster inom berörda 
områden minskat såväl som antalet ensamkommande minskat. 
Socialnämnden bör därför planera för hur de brister som revisionen påtalat 
kan åtgärdas. Fungerande rutiner är särskilt viktigt för att verksamheten ska 
kunna hantera hög belastning såväl som personalomsättning.

 De kötider som finns inom SFI är inte tillfredsställande.

Vallentuna kommuns kommentar: Utbildningsnämnden konstaterar i sitt 
yttrande att SFI undervisningstjänsten är upphandlad av kunskapscentrum 
nordost (KCNO). KCNO har för utbildningsförvaltningen förklarat att ”efter 
sommaren så var väntetiden längre eftersom många nyanlända kom”.  
KCNO har avtal med företag med flera skolor på olika platser. I avtalet står 
det att skolorna ska starta nya kurser var 14:e dag. Alternativ har funnits på 
andra skolor med längre resvägar. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer 
att bevaka frågan. I och med den kontinuerliga kvalitetsgranskningen som 
förvaltningen har av vuxenutbildningen ingår frågor om väntetider. 
Kommunstyrelsen konstaterar att kötider inom SFI kan väntas ha 
motsvarande fördröjningseffekt på den tid som krävs för individen att bli 
självförsörjande. Kötider inom SFI kan därför i förlängningen medföra ökade 
kostnader för ekonomiskt bistånd för kommunen. 

 Dubbelarbete görs på grund av att kartläggningsarbete görs av flera instanser; 
Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten. 

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunstyrelsen instämmer. Under 
hösten 2017 har organisationen av arbetsmarknadsavdelningen därför setts 
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över. Det har skapats en separat enhet för integrationshandläggare med ett 
förändrat arbetssätt; ”enheten för egen försörjning”. Enheten ska arbeta för 
att hjälpa nyanlända in i egen försörjning och en strukturerad samverkan 
med Arbetsförmedlingen ska etableras. Rutiner, samarbetsformer såväl som 
behovet av verksamhetssystem ses över generellt utifrån den nya 
organisationen. I handlingsprogram för integration som antogs av fullmäktige 
2017-09-11 finns en planerad åtgärd för enheten för egen försörjning 
”utveckling och samverkan tillsammans med Arbetsförmedlingen kring 
individuella planer”. Den förändrade organisationen, tillsammans med 
översynen av samarbetet med arbetsförmedlingen och införandet av ett 
verksamhetssystem bedöms kunna effektivisera samverkan.

Revisionens rekommendationer

 Kontroll av genomförandeplaner och vårdplaner bör förbättras. Det är av 
speciell vikt att det finns en intern kontroll när det gäller förekomsten av 
uppföljningar och hur målarbetet bedrivs. 

Vallentuna kommuns kommentar: Enligt socialnämndens yttrande har 
socialförvaltningen under år 2017 arbetat systematiskt för att komma ikapp 
med brister kring handläggning och placering rörande ensamkommande 
barn. Idag har alla barn en handläggare och det finns en plan för att alla 
överväganden ska vara genomförda inom lagstadgad tid. Månadsvis görs 
egenkontroller för at säkerställa en hög rättsäkerhet. Årligen gör dessutom 
verksamhetschef en egenkontroll, stickprover som dokumenteras i 
förvaltningens kvalitetsledningssystem. Denna kontroll genomfördes under 
december månad 2017. 

 Målarbete måste utvecklas. Socialnämnden bör prioritera och hitta lösningar 
för rutiner för uppföljning inom detta område. 

Vallentuna kommuns kommentar: Enligt socialnämndens yttrande pågår på 
socialförvaltningens myndighetsavdelning en genomlysning av 
utredningsmetoder och arbetssätt, såväl som översyn samt upprättande av 
nya skriftliga handläggningsrutiner. Kommunstyrelsen förutsätter att 
socialnämnden åtgärdar de brister som identifierats.

 Gällande de egna HVB hemmen bör det finnas en rutin som innebär att 
hantering och arbete med ensamkommande barn följer en röd tråd. Detta 
saknas idag.

Vallentuna kommuns kommentar: Enligt socialnämndens yttrande pågår på 
socialförvaltningens myndighetsavdelning en genomlysning av 
utredningsmetoder och arbetssätt, såväl som översyn samt upprättande av 
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nya skriftliga handläggningsrutiner. Kommunstyrelsen förutsätter att 
socialnämnden åtgärdar de brister som identifierats.

 Vårdplaner och genomförandeplaner har flera utvecklingsområden. Dels 
måste målen utvecklas vilka idag är av svepande och allmän karaktär. Dels 
måste ärenden tidsbegränsas så att uppföljning sker. 

Vallentuna kommuns kommentar: Socialnämnden uppger att samordnare på 
förvaltningen har fått ett tydligare uppdrag i att finnas tillgängliga för 
metodstöd, prioriteringsstöd, intern handledning samt behovsbedömningar i 
syfte att säkerställa rättssäkerheten inom den sociala barnavården i 
Vallentuna kommun.

 Rutiner kring utredning av ensamkommande måste förbättras. 

Vallentuna kommuns kommentar: Socialnämnden uppger i yttrandet att 
utredningar har varit undermåliga och knappa p.g.a. snabba lösningar och 
akuta lösningar med endast tak över huvudet för de unga då kommunen tog 
emot ett stort antal ensamkommande barn på kort tid. Socialsekreterarna har 
inte hunnit ikapp än och många ärenden är fortfarande bristfälliga där 
framförallt dokumentation samt matchning brister. Det gick under en tid inte 
heller att rekrytera och få tag på socionomer och medarbetare på plats 
saknade tillräcklig kompetens. Socialförvaltningens myndighetsavdelning gör 
en genomlysning av utredningsmetoder och arbetssätt, ser över samt 
upprättar nya skriftliga handläggningsrutiner.

 Dubbelarbete görs på grund av att kartläggningsarbete görs av flera instanser; 
Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten. Samverkan 
mellan dessa instanser skulle innebära att arbetet med kartläggning kan 
effektiviseras betydligt.

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunstyrelsen konstaterar att 
effektiviseringsarbetet är påbörjat, men ännu inte slutfört. Under hösten 2017 
har organisationen av arbetsmarknadsavdelningen förändrats. I 
handlingsprogram för integration som antogs av fullmäktige 2017-09-11 finns 
en planerad åtgärd för enheten för egen försörjning ”utveckling och 
samverkan tillsammans med Arbetsförmedlingen kring individuella planer”. 
Utifrån de organisationsförändringar som genomförts under 2017, och det 
arbete som fortgår kopplat till översyn av samarbetsrutiner och införande av 
verksamhetssystem, bedöms dubbelarbetet kunna minimeras.

 Då det är några områden som är svårare att återsöka än andra bör någon 
form av intern kontroll finnas i form av stickprov. Speciellt är detta viktigt 
inom socialtjänsten och extraordinära kostnader. 
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Vallentuna kommuns kommentar: I socialnämndens yttrande saknas 
kommentar kopplat till återsökning av medel. Enligt socialförvaltningen har 
dock myndighetsavdelningen till viss del undersökt frågan. Resultatet av 
dessa stickprov visade att myndighetsavdelningen återsökt medel för 
målgruppen som har försörjningsstöd. Dock upplever 
myndighetsavdelningen svårigheter med att hinna bevaka förändringar och 
nya regler från Migrationsverket.
Kommunstyrelsen konstaterar att samtliga berörda nämnder bör överväga att 
granska rutiner inom området, för att säkerställa en god ekonomisk 
förvaltning.

 Långa väntetider för att börja på SFI, vilket bör åtgärdas. 

Vallentuna kommuns kommentar: Utbildningsnämnden hänvisar till att 
alternativ har funnits på andra skolor med längre resvägar. Barn- och 
ungdomsförvaltningen kommer att bevaka frågan samt har fått svar att 
väntetiderna kortats. Utbildningsnämnden ser inte behov av särskilda 
insatser i och med den kontinuerliga kvalitetsgranskningen som 
förvaltningen har av vuxenutbildningen där det ingår frågor om väntetider. 
Kommunstyrelsen konstaterar att långa resvägar kan ha en negativ inverkan 
på individens möjlighet att genomföra praktik eller andra insatser parallellt 
med SFI-studier. Kommunstyrelsen anser därför att utbildningsnämnden 
aktivt bör arbeta för möjliggörande av SFI-studier inom rimligt avstånd. 
Väntetiderna kan i förlängningen påverka tiden till egen försörjning och 
därmed kopplas till risk för kostnader kopplat till ekonomiskt bistånd inom 
socialnämnden. 

Framåtriktad analys

 Sannolikhet/risk

I socialnämndens yttrande framgår att organisationen inte var rustad att kunna 
hantera den volymökning som uppstod under 2015. En försvårande omständighet var 
att denna volymökning sammanföll, såväl som bidrog till, svårigheter att rekrytera 
socionomer. Arbetsbelastningen har under 2017 förbättrats, vilket skapat möjlighet 
att komma ikapp med en del av bristerna.
Kommunstyrelsen konstaterar att socialnämnden behöver säkerställa att de 
planerade åtgärderna vidtas och att ändamålsenliga rutiner finns på plats, för att 
säkerställa en beredskap att kunna hantera eventuella förändringar på området över 
tid. 
Genom att kommunen framöver kommer arbeta betydligt närmare 
Arbetsförmedlingen bedöms risk för dubbelarbete minimeras och arbetet kunna 
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effektiviseras. Enheten för egen försörjning arbetar med att ta fram systemstöd som 
kan underlätta arbetet och samarbetet med Arbetsförmedlingen kommer att utvecklas 
ytterligare under 2018, i linje med det handlingsprogram som fullmäktige antagit.
Effektiv och ändamålsenlig SFI-undervisning inom rimligt avstånd är väsentligt för 
kommunens samverkan med arbetsförmedlingen, eftersom det påverkar möjligheten 
att förlägga andra insatser parallellt med undervisningen. 
Kommunen kan genom tidiga insatser i samverkan med arbetsförmedlingen förbättra 
förutsättningarna för individens egen försörjning, vilket kan minska risken för ökade 
kostnader för ekonomiskt bistånd.

 Konsekvens 

Organisationsförändringen där enheten för ensamkommande barn integreras i 
enheten för barn- och familjeenheten tryggar likvärdighet i handläggningen av barn 
och unga. 

Revisionens granskning har bidragit till översyn och vidtagna åtgärder inom flera 
områden. Socialförvaltningen har prioriterat arbetet med internkontroller, skriftliga 
handläggningsrutiner samt kompetensstöd till handläggare i syfte att höja kvaliteten i 
utredningsarbetet. Antal inkommande ärenden är lägre samtidigt som tillgången på 
socionomer ser ljusare ut. Utifrån att flera vakanser har tillsats och kommunens avtal 
med Sorsele om anvisning av ensamkommande barn från Vallentuna till Sorsele, bör 
socialnämnden kunna öka kvaliteten på arbetet framöver samt skapa möjlighet att 
arbeta ikapp tidigare brister i handläggningen. 

De vidtagna och planerade åtgärderna bedöms kunna förbättra kommunens arbete 
kopplat till kommunens flyktingmottagning. 

 Positiva effekter av revisionsrapporten

Revisionens synpunkter och rekommendationer tydliggör behov och 
förbättringsområden kopplat till flyktingmottagningen. 

Vallentuna kommun tar med dessa synpunkter och rekommendationer i det löpande 
arbetet för att förbättra såväl som effektivisera kommunens flyktingmottagande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2018-08-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113
Svar på revisionens granskning av arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda (KS 2017.121)

Beslut
Kommunfullmäktige antar föreslaget yttrande.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Kommunstyrelsen 
lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.
 
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av arvoden och ersättningar 
för förtroendevalda som har genomförts av ett externt revisionsbolag.
 
Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram. 
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2017-03-03. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.
 
Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
kommunfullmäktige antar föreslaget yttrande.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §125  Svar på revisionens granskning av arvoden och ersättningar för förtroendevalda
2. §109  Svar på revisionens granskning av arvoden och ersättningar för förtroendevalda
3. Svar på revisionsrapport granskning av arvoden och ersättningar för förtroendevalda
4. Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport
5. Revisionsrapport, Internkontroll avseende arvoden

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Svar på revisionens granskning av 
arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat arvoden och ersättningar för förtroendevalda. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av arvoden och 
ersättningar för förtroendevalda som har genomförts av ett externt revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2017-03-03. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Handlingar

Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
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Kommunstyrelsens yttrande om 
revisionsrapport granskning av 
arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda

Nedan redovisas revisionens synpunkter tillsammans med nämndens kommentarer. 
Därefter följer ett avsnitt om revisionens rekommendationer och nämndens åtgärder. 
Avslutningsvis presenteras en framåtriktad analys om åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter
Revisionen hade inga synpunkter gällande direkta avvikelser eller felaktigheter men 
framförde följande noteringar:

 För två utbetalda sammanträdesarvoden har avstämning mot enbart närvaro-
/attestlista inte varit möjlig. En av dessa utbetalningar avser även ersättning 
för sammanträde avseende kommunens fastighetsbolag. Den andra 
utbetalningen har inte gått via Troman, utan hanterats av HR-avdelningen 
utifrån separata underlag direkt från Överförmyndarnämnden. Orsaken är att 
kommunen delar på Överförmyndarnämnden tillsammans med Täby 
kommun, och administrationen avseende arvoden och ersättningar hanteras i 
Täby.

Kommunstyrelsens kommentar:
Idag hanteras sammanträdesarvoden till förtroendevalda i både kommunens 
fastighetsbolag och överförmyndarnämnden på samma vis som övriga 
nämnder. En avstämning mot attestlista från Troman skulle numer vara 
möjlig.

 För ett utbetalt årsarvode har avstämning mot arvodesreglemente inte varit 
möjlig, eftersom den förtroendevalda (enligt uppgift) är delaktigt i flera 
utskott och nämnder och erhåller begränsade arvoden/årsarvode som betalas 
ut månadsvis.

Kommunstyrelsens kommentar:
En direkt avstämning mot de belopp som anges i arvodesreglementet är inte 
möjlig att göra då arvodet betalas ut månadsvis och beloppet i reglementet 
anger belopp på årsbasis. Görs en sammanställning av en ledamots olika 
uppdrag samt utbetalt belopp per år, borde en avstämning mot 
arvodesreglementet vara möjlig.
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Revisionens rekommendationer

 Revisionen framförde inga rekommendationer i samband med rapporten om 
granskning av arvoden och ersättningar för förtroendevalda.
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KOMMUNSTYRELSEN
SAMTLIGA NÄMNDER

Granskning av delegationshanteringen

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av
kommunens hantering avseende delegationsordningar och återrapportering av
beslut. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
fritidsnämnden, kulturnämnden, miljö- och samhällsbygg-nadsnämnden,
socialnämnden och utbildningsnämnden. Revisionsrapporten har varit föremål för
falitakontroll.

Vi delar PwC:s bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna inte säkerställer
att delegationshanteringen sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt.

Vi ställer oss ocksåbakom de rekommendationer som PwClämnar i sin rapport.

Vi rekommenderar samtliga granskningsobjekt att se över utformningen av sina
delegationsordningar vad gäller rollbeskrivningar i delegationsordningen. Vår
uppfattning är att tjänstebeskrirmingar bör vara uttömmande med en beskrivning
av samtliga arbetsuppgifter, roller och ansvar. Att ha ett uüömmande roll-
beskri'r,ningssystem i en delegationsordning är inte att föredra, rollbeskrimingar
och ansvar kan ändras ideligen vilket gör det mycket svårt for kommunstyrelse och
nämnder att ha en uppdaterad version av sin delegationsordning.

Vi rekommenderar att samtliga granskningsobjelit ser över innehållet i sin
delegationsordning och tar ställning till att eventuellt lyfta bort delar som i
nuvarande delegationsordningar betraktas som verkställighet, detta för att
säkerställa en för verksamheten tydlig och användbar delegationsordning.

Vi rekommenderar också att den kommunövergripande delen av
delegationsordningen ses över. Om dessa delar ska finnas kvar även i nämndernas
delegationsordningar är vi av uppfattningen att det tydligt bör framgå vem
besluten ska anmälas till, detta för att leva upp till lagens krav.

För att minska riskerna att beslut anmäls på ett felaktigt sätt rekommenderar vi
även att samtliga granskningsobjekt ser över rutinerna för anmälan av
delegationsbeslut, dokumenterar dessa och ser till att de blir allmänt kända bland
de delegater och funktioner som är inblandade i hanteringen av delegeringsbeslut.

REVISIONEN
TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 ' FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

tml¡u
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Vi rekommenderar samtliga nämnder att se över sin delegationsordning i syfte att
säkerställa att det tydligt framgår vilken befattning beslutsfattaren innehar, detta
för att kunna avgöra om beslut har tagits av rätt delegat.

Slutligen rekommenderar vi nämnderna att ta ställning till hur delegeringsbeslut
ska redovisas för nämnden, exempelvis huruvida de ska redovisas sammanfattat, i
sin helhet, eller i någon form däremellan.

Våra rekommendationer är giltiga även sedan den nya kommunallagen trätt i kraft
den r januari zorS och även om någon nämnd redan gjort några justeringar i sin
delegationsordning med anledning av den nya lagen. Flertalet nämnder har det
inte.

Rapporten f?irdigställde under hösten zotT ochredovisades till fullmäktige i maj i
år i samband med vår revisionsberättelse för zot7. Avnågon anledning distribue-
rades den inte ut tilì nämnderna. Därtör skickar vi nu ut rapporten till nämnderna
för kännedom och åtgärd.

Vi utgår ifrån att kommunstyrelse och nämnder vidtar relevanta åtgärder.

För revisorerna

&M*
Staffan Modig
Ordfirande

Distribution av granskningsrappoÉ - Granskning av delegationshante-
ringen

Kommunstyrelsen och samtliga nåimnder
Kommundirektör
Chefsekonom
Kommunjuristen
Revisionens hemsida
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Delegation och återrapportering av beslut  
 

November 2017     2 av 18 
Vallentuna kommun  
PwC 

 

Sammanfattning och revisionell  
bedömning  

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen granskat kommunens 

hantering avseende delegeringsordning/delegationsordning och återrapportering av be-

slut. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, fritidsnämn-

den, kulturnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbild-

ningsnämnden. Revisionsrapporten har varit föremål för faktakontroll. 

Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna sä-

kerställer att delegationshanteringen sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. 

Vår bedömning grundar sig på resultatet av granskningen och resultatet av följande kon-

trollfrågor. 

Kontrollfråga Kommentar 

Är kommunstyrelsens och nämndernas 

delegationsordningar ändamålsenliga, 

anpassade till organisationen och 

uppfyller de lagens krav? 
 

Delvis uppfylld 
Vi gör bedömningen att kommunstyrelsens och 
nämndernas delegationsordningar inte är ändamålsenliga 
och anpassade till organisationen. Däremot gör vi 
bedömningen att de uppfyller lagens krav. 
Delegationsordningarna är enligt vår bedömning långa 
och inte helt tydliga. 

Finns ändamålsenliga regler och rutiner 

för anmälan av beslut som fattas med 

stöd av delegation? 
 

Ej uppfylld 
Vi gör bedömningen att det inte finns tydligt beskrivet 
hur hela processen för anmälan av beslut till nämnd ser 
ut eller ska gå till. Vi kan inte heller genom intervjuerna 
dra slutsatsen att det finns en ickedokumenterad, 
inarbetad rutin för anmälan av delegationsbeslut. 

Registreras och anmäls de beslut som 

fattas med stöd av delegation på ett 

tillfredsställande sätt? 
 

Delvis uppfylld 
Vi gör bedömningen att beslut registreras och anmäls på 
ett delvis tillfredställande sätt. Stickprovskontrollen 
indikerar att fattade delegationsbeslut i de allra flesta fall 
anmäls i nämnderna. Av 23 kontrollerade beslut är dock 
ett beslut som skulle ha anmälts i kulturnämnden inte 
anmält i nämnden. Utöver det riktar vissa 
nämndsledamöter kritik mot att beslut missas att 
anmälas i nämnden och att besluten i sin helhet inte 
framgår av anmälan till nämnd. 

Rekommendationer 

Utifrån våra iakttagelser efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrel-

sen och berörda nämnder följande. 

Vi rekommenderar samtliga granskningsobjekt att se över utformningen av sina delegat-

ionsordningar vad gäller rollbeskrivningar i delegationsordningen. Vår uppfattning är att 

tjänstebeskrivningar bör vara uttömmande med en beskrivning av samtliga arbetsuppgif-

ter, roller och ansvar. Att ha ett uttömmande rollbeskrivningssystem i en delegationsord-
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ning är inte att föredra. Rollbeskrivningar och ansvar kan ändras ideligen vilket gör det 

mycket svårt för kommunstyrelse och nämnder att ha en uppdaterad version av sin dele-

gationsordning. 

Vi rekommenderar att samtliga granskningsobjekt ser över innehållet i sina delegations-

ordningar och tar ställning till att eventuellt lyfta bort delar som kan, i nuvarande delegat-

ionsordningar, betraktas som verkställighet. Detta för att säkerställa en för verksamheten 

tydlig och användbar delegationsordning. 

Vi rekommenderar också att den kommunövergripande delen av delegationsordningen 

ses över. Om denna ska finnas kvar även i nämndernas delegationsordningar är vi av upp-

fattningen att det tydligt bör framgå vem besluten ska anmälas till, detta för att leva upp 

till lagens krav. 

För att minska risken för att beslut anmäls på ett felaktigt sätt rekommenderar vi även att 

samtliga granskningsobjekt ser över rutinerna för anmälan av delegationsbeslut, doku-

menterar dessa och ser till att de blir allmänt kända bland de delegater och funktioner 

som på annat sätt är inblandade i hanteringen av delegeringsbeslut. 

Vi rekommenderar samtliga nämnder att se över sin delegationsordning i syfte att säker-

ställa att det tydligt framgår vilken befattning beslutsfattaren innehar, detta för att kunna 

avgöra om beslut har tagits av rätt delegat. 

Slutligen rekommenderar vi nämnderna att ta ställning till hur delegeringsbeslut ska re-

dovisas för nämnden, exempelvis huruvida de ska redovisas sammanfattat, i sin helhet, 

eller i någon form däremellan. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till utskott, en ledamot/ersättare eller till en 

anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i visst, eller en viss grupp av ären-

den. Dessutom ger lagen möjlighet att nämnden får ge förvaltningschef rätt att vidarede-

legera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. 

Kommunallagen ger också anvisning om vilka ärenden som inte får delegeras. Det är i 

första hand ärenden som handlar om mål, inriktning, omfattning och kvalitet av verk-

samheten. Det anses vara en ren politisk uppgift och att delegera dessa ärenden kan rubba 

nämndernas övergripande ansvar för verksamheterna. 

Beslut som fattats med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut, det vill säga 

det kan inte ändras av nämnden. För att ett beslut ska vinna laga kraft krävs dock att det 

anmäls till nämnden/styrelsen. 

1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att ge de förtroendevalda revisorerna ett underlag för att be-

döma nämndernas ansvar och interna kontroll vad gäller hanteringen av delegeringsbe-

slut. Granskningen besvarar följande revisionsfråga: 

Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att delegationshanteringen sker på ett 

ändamålsenligt och rättssäkert sätt? 

Granskningsobjekt har avgränsats till kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, 

fritidsnämnden, kulturnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden 

och utbildningsnämnden. 

1.3. Revisionskriterier 
Följande revisionskriterier har tillämpats i granskningen. 

 Kommunallagen, KL (1991:900) 

 Förvaltningslagen, FL (1986:223) 
 

Avstämning har även gjorts mot den nya Kommunallagen, KL (2017:725). 

1.4. Kontrollfrågor 
Den övergripande revisionsfrågan har brutits ned i följande kontrollfrågor:  

 Är kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar ändamålsenliga, anpas-
sade till organisationen och uppfyller de lagens krav? 

 Finns ändamålsenliga regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av 
delegation? 

 Registreras och anmäls de beslut som fattas med stöd av delegation på ett tillfredsstäl-
lande sätt? 
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1.5. Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer med respektive nämndsekreterare. Ge-

nomgång och analys av de aktuella delegationsordningarna har genomförts. Vidare har ett 

stickprov gjorts i syfte att verifiera att anmälan av delegationsbeslut sker på ett korrekt 

sätt. Utöver det har vi gått igenom respektive myndighets diarium för att verifiera att regi-

streringen av delegationsbeslut sker på korrekt sätt. 

Slutligen har vi genomfört en webb-enkät till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och 

berörda nämnder för att få en bild av ledamöternas egna uppfattningar kring delegations-

förfarandet, främst vad gäller huruvida återrapportering av delegeringsbeslut är tillfreds-

ställande. 

Revisionsrapporten har varit föremål för faktakontroll. 
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2. Kommunallagens bestämmelser om 
delegering 

Enligt KL 3 kap. §§ 9-10 får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe be-

sluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, med undantag för ett antal ärenden 

av principiell karaktär. 

Enligt KL 6 kap. § 33 får en nämnd i sin tur uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare 

eller en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Dock inte i den typ av ärenden som anges i 6 

kap. § 34; Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt, ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 

och vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Beslut som fattas på delegation ska enligt 6 kap. § 35 anmälas till nämnden enligt den 

ordning nämnden beslutar. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett 

nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden i samband med att beslutet anmäls. 

Nämnden kan även enligt § 36 uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta i 

ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, sådana beslut 

ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Om nämnden enligt § 33 ovan uppdrar åt förvaltningschef att fatta beslut får nämnden 

enligt § 37 även överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra annan anställd att be-

sluta i stället. Sådana beslut ska då anmälas till förvaltningschefen, som i sin tur anmäler 

dem till nämnden. 

I kommunala sammanhang görs vanligtvis åtskillnad mellan nämndbeslut och förvalt-

ningsbeslut (verkställighet). 

Nämndbeslut avser beslut fattat av nämnd eller av delegat med stöd av delegering från 

nämnd. Dessa beslut ska kunna överklagas i enlighet med de regler som återfinns i kom-

munallagen. 

Förvaltningsbeslut avser beslut som får fattas av anställd utan att de normalt anmäls till 

nämnden, det vill säga verkställighetsbeslut i det löpande arbetet. Ett förvaltningsbeslut 

är normalt sett ett beslut styrt av regler, riktlinjer, rutinbeskrivningar etcetera, vilka i sin 

tur redan är beslutade. Beslut av rent verkställande art kan enligt KL 10 kap. § 2 inte över-

klagas. 

2.1. Syftet med delegering av beslutanderätt 
Delegering av beslutanderätt medför möjlighet att avlasta nämnd/styrelsen från rutinä-

renden, och därmed skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och 
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principiella ärenden. Vidare medför det även möjlighet till en mer effektiv verksamhet 

genom att förkorta beslutsvägar samt handläggningstider för ärenden. 

2.2. Vem kan få delegationsrätt? 
Kommunstyrelsen och nämnderna kan med stöd i KL 6 kap. §§ 33-38 delegera beslutan-

derätt till: 

 En grupp av ledamöter och/eller ersättare inom den egna nämnden. 

 En enskild ledamot eller ersättare inom den egna nämnden. 

 En enskild anställd. 

 

Lagen medger inte beslut om så kallad blandad delegation, exempelvis att en ledamot och 

en anställd ges rätt att gemensamt fatta beslut. Beslut i grupp är förbehållet ledamö-

ter/ersättare. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Delegationsordningarna   

3.1.1. Iakttagelser 
 

Granskningsobjektens delegationsordningar 

Myndighet (nämnd) Fastställd eller 
senast uppdaterad 

Delegerings
ordning 

Vidaredelegerings
ordning 

Barn- och ungdomsnämnden 2017-02-21 X  
Barn- och ungdomsnämnden 2015-09-02  X 
Fritidsnämnden 2014-12-18 X  
Kommunstyrelsen 2016-11-28 X  

Kulturnämnden 2016-04-26 X  
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

2015-03-24 X  

Socialnämnden 2016-11-15 X  

 

Samtliga delegationsordningar i tabellen ovan är likställiga i utformningen. I det inle-

dande avsnittet, allmänna bestämmelser, redogörs för lagstiftningen på området. Där 

framgår att delegationsbeslut ska anmälas till nämnd vid första möjliga sammanträde. I 

allmänna bestämmelser redogörs också för skillnaden mellan delegationsbeslut och verk-

ställighetsbeslut.  Verkställighetsbeslut är beslut som en viss befattningshavare fattar 

inom ramen för de uppgifter som ingår i dennes befattning, dessa beslut behöver inte an-

mälas till nämnd enligt beskrivningen i delegeringsordningarna. 

Efter avsnittet allmänna bestämmelser följer så själva delegationsordningen. De första 

avsnitten i delegationsordningarna, i såväl kommunstyrelsens som i nämndernas, följer 

kommunövergripande områden som exempelvis allmänna juridiska ärenden, ekonomi, 

upphandling och representation. Dessa områden innefattar i viss mån beslut som har de-

legerats av kommunstyrelsen. Delegationsordningarna avslutas med mer nämndspecifika 

beslut. I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning framgår inte delegat 

för upphandlingar och tecknande av allmänna avtal, vilket framgår i övriga delegerings-

ordningar. 

För varje beslut, i samtliga delegationsordningar, framgår: 

 en ärendebeskrivning, 

 vem beslutet delegeras till, 

 eventuell ersättare för delegat, 

 om det är fråga om ett delegeringsbeslut eller ett verkställighetsbeslut, 

 eventuellt lagrum 

 vem det gäller för. 

 

Kontrollfråga: Är kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar ända-

målsenliga, anpassade till organisationen och uppfyller de lagens krav?   
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Barn- och ungdomsnämndens och socialnämndens delegationsordningar skiljer sig från 

de övriga nämndernas i det hänseendet att de istället för eventuell ersättare har vidarede-

legerat beslut. Det betyder att nämnden har delegerat beslut till förvaltningschefen som i 

sin tur delegerat vidare till någon annan i verksamheten. Socialnämndens delegations-

ordning innehåller även vidaredelegering medan barn- och ungdomsnämnden har en 

egen vidaredelegationsordning (i separat dokument). 

I delegeringsordningarna förekommer även beslutstyper där det anges flera delegater för 

en och samma beslutstyp. 

I intervjuerna framkommer att kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 

socialnämnden och barn- och ungdomsnämndens delegationsordningar, av de intervju-

ade, anses vara för långa och omfattande. I intervjuerna framkommer också att det finns 

beslutsfattare som tycker att delegationsordningarna är svåra att använda sig av och det 

råder ovisshet kring beslutstyper. Enligt de intervjuade bör inte verkställighetsbeslut vara 

med i delegationsordningarna, vilket uppges i intervjuerna vara något som förvaltningar-

na också har antytt till styrelse och nämnder i samband med revideringar. Enligt de inter-

vjuade vill kommunstyrelsen och nämnderna dock ha kvar denna typ av system i sina de-

legationsordningar. Anledningen till att kommunen använder sig av omfattande delegat-

ionsordningar är för att i dessa beskriva roller, ansvar och rutiner för de anställda samt 

undvika missförstånd kring faktisk beslutanderätt. 

3.1.2. Bedömning 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är delvis uppfylld: vi gör bedömningen att kommun-

styrelsens och nämndernas delegationsordningar inte är ändamålsenliga och anpassade 

till organisationen. Däremot gör vi bedömningen att de uppfyller lagens krav. 

Delegationsordningarna är enligt vår bedömning långa och inte helt tydliga. Vår uppfatt-

ning är att de kan kortas ned och därigenom bli mer lätthanterliga och ändamålsenliga 

utifrån syftet att underlätta beslutsfattandet. 

Det finns inget i lagens mening som säger att verkställighetsbeslut inte får tas med i en 

delegationsordning. I detta fall försvårar dock detta, vilket också framkom i intervjuerna, 

för förvaltningarna och deras anställda att tolka och använda sig av sina delegationsord-

ningar. Det finns en osäkerhet bland de intervjuade kring vad som skiljer de olika beslu-

ten åt. Delegationsordningen blir i och med detta också ett dokument för tjänstebeskriv-

ningar. 

I granskningen har det också visat sig att kommunstyrelsen delegerat beslut till andra 

nämnders förvaltningar. Denna del kan ifrågasättas eftersom det blir otydligt huruvida 

det faktiskt är kommunstyrelsen eller exempelvis socialnämnden som har delegerat i frå-

gan. Huruvida dessa beslut, för att uppfylla lagens krav, ska anmälas till kommunstyrel-

sen eller berörd nämnd framgår inte. 

Rekommendation 

Vår uppfattning är att tjänstebeskrivningar bör vara uttömmande med en beskrivning av 

samtliga arbetsuppgifter, roller och ansvar. Att ha ett uttömmande rollbeskrivningssystem 

i en delegationsordning är inte att föredra, rollbeskrivningar och ansvar kan ändras ideli-

83



Delegation och återrapportering av beslut  
 

November 2017     10 av 18 
Vallentuna kommun  
PwC 

 

gen vilket gör det mycket svårt för kommunstyrelse och nämnder att ha en uppdaterad 

version av sin delegationsordning. 

Vi rekommenderar att samtliga granskningsobjekt ser över innehållet i sin delegations-

ordning och tar ställning till att eventuellt lyfta bort delar som kan betraktas som verkstäl-

lighet, detta för att säkerställa en, för verksamheten, tydlig och användbar delegations-

ordning. 

Vi rekommenderar också att den kommunövergripande delen av delegationsordningen 

ses över. Om dessa delar ska finnas kvar även i nämndernas delegationsordningar bör det 

tydligt framgå vem besluten ska anmälas till, detta för att leva upp till lagens krav. 

3.2. Rutiner och regler 

3.2.1. Iakttagelser  

På Vallentunas kommuns intranät finns det en kort beskrivning av delegationsbeslut. En-

ligt de intervjuade är intranätet tillgängligt för de anställda och förtroendevalda. I be-

skrivningen framgår att delegationsbeslut ska anmälas till nämnd. För att göra en anmä-

lan till nämnd ska en mall användas och fyllas i som sedan skickas till registrator. I be-

skrivningen hänvisas till respektive delegationsordning för mer information, om vilka 

beslut som fattas på delegation och vem som har rätt att fatta dem. 

I mallen- anmälan för delegationsbeslut- ska beslutsfattaren fylla i nämnd, förvaltning, 

beslutsrubrik, beslut, beskrivning av ärende, enligt vilken punkt i delegationsordningen 

som beslutets fattats, datum, signatur och expediering. 

Enligt intervjuerna framgår att barn- och ungdomsnämnden skickar beslutet till registra-

tor efter det att beslutet är fattat. Registratorn registrerar sedan beslutet i ärendehante-

ringssystemet. Nämndsekreteraren tar sedan, från systemet, fram alla beslut som har fat--

tas under en viss period och sammanställer dessa till nästkommande nämndsamman-

träde. Ibland kan det vara så att beslutsfattaren själv registrerar ett delegationsbeslut di-

rekt i ärendehanteringssystemet. Socialnämndens rutiner för anmälan av delegationsbe-

slut till nämnd ser ut på samma vis. Här är det dock vanligast att handläggaren själv regi-

strerar beslutet, då i ett annat ärendehanteringssystem. 

Kommunstyrelsens beslut registreras i Platina direkt när beslut fattas av registrator som 

är med i registreringsprocessen redan när beslutet tas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har enstaka beslut som registreras i Platina av re-

gistrator. Övriga beslut registreras i nämndens eget ärendehanteringssystem. 

Hos kulturnämnden och fritidsnämnden fyller handläggarna själva i mallen om anmälan 

av beslut. Registrator tar sedan emot beslutet och registrerar det i Platina. Nämndsekrete-

raren tar sedan fram en beslutslista. På listan finns det information om vem som har fattat 

beslutet, ärendenummer, ärendemening samt datum före registrering. 

Kontrollfråga: Finns ändamålsenliga regler och rutiner för anmälan av beslut som 

fattas med stöd av delegation? 
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3.2.2. Bedömning 

Vår bedömning är att kontrollfrågan inte är uppfylld. Det saknas fastställda och ända-

målsenliga rutiner och regler för hur delegationsbeslut ska anmälas. 

Av de rutiner som vi har tagit del av framgår att det inte finns en tydlig process för anmä-

lan av delegationsbeslut i de verksamheter som vi har granskat. Det finns inte någonstans 

tydligt beskrivet hur hela processen för anmälan av beslut till nämnd ser ut eller ska gå 

till. Vi kan inte heller genom intervjuerna konstatera att det finns en ickedokumenterad, 

inarbetad rutin för anmälan av delegationsbeslut. I intervjuerna framgår att anmälan av 

beslut till styrelse eller nämnd inte hanteras på ett enhetligt sätt i någon av verksamheter-

na. 

Nämnden ska enligt KL 6 kap. 35 § bestämma i vilken ordning anmälan av delegationsbe-

slut ska ske. I delegeringsordningen framgår vem som har mandat att fatta olika delege-

ringsbeslut och att dessa beslut ska anmälas till nämnden. Vi kan inte se att det framgår 

tydligt i granskningsobjektens beslutade delegationsordning eller i tjänstemannaledets 

skriftliga rutiner hur anmälan av delegationsbeslut ska gå till. 

Rekommendation 

För att minska riskerna att beslut anmäls på ett felaktigt sätt rekommenderar vi att samt-

liga nämnder ser över rutinerna för anmälan av delegationsbeslut, dokumenterar dessa 

och ser till att de blir allmänt kända i organisationen. 

3.3. Registrering och anmälan 

3.3.1. Iakttagelser 

Vi har genomfört en stickprovskontroll i syfte att verifiera i vilken mån återrapportering 

av delegationsbeslut sker på ett tillfredsställande sätt. Stickprovet av delegationsbeslut 

omfattar perioden 1 januari 2017 till 30 april 2017. I stickprovet har vi begärt en förteck-

ning över samtliga beslut som fattats av respektive granskningsobjektet under ovan an-

givna period utifrån registrerade beslut. Ur dessa företeckningar har vi sedan, slumpmäss-

igt, valt ut fyra stycken beslut för respektive nämnd för att kontrollera huruvida de har 

anmälts i nämnden. 

Enligt de företeckningar på registrerade beslut som vi har fått ta del av fattade fritids-

nämnden endast tre beslut under perioden, varför kontrollen för denna nämnd bara om-

fattar tre beslut. Enligt underlaget har utbildningsnämnden inte fattat något beslut alls 

under denna period. En granskning av utbildningsnämndens samtliga protokoll för 2017-

01-01- 2017-10-01 genomfördes. Det framgår av dessa protokoll att noll (0) delegerings-

beslut (avser samtliga beslutstyper) har fattats under perioden, varför en kontroll av 

denna nämnd enligt stickprovets metod inte har varit möjlig. 

Förteckningarna innehåller diarienummer, beslutsmening, namn på beslutsfattare och 

datum. Av förteckningarna framgår dock inte beslutsfattarnas befattning, vilka vi har kon-

trollerat genom att söka på kommunens hemsida. Dessa har även stämts av genom fakta-

kontrollen. 

Kontrollfråga: Registreras och anmäls beslut som fattas med stöd av delegation på ett 

tillfredställande sätt? 
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Beslutstyp Beslut fattat Beslut 
anmält till 
nämnd 

Fattat av rätt 
delegat 

Barn- och ungdomsnämnden    
2017.172-1 
Beslut - avslagen ansökan om skolskjuts 

2017-04-20 JA JA 
(Utbildningschef, 

ej 
verksamhetschef ) 

2017.160-2 
Beslut gällande tillfälligt utökad 
barngrupp, 
förskolan Tripp Trapp Trull 

2017-04-06 JA JA 

2016.359–10 
Yttrande till Förvaltningsrätten 
gällande 
överklagande av skolskjuts 

2017-02-07 JA JA 

2016.739-1 Godkännande av 
förfrågningsunderlag till 
upphandling av ekologiskt  
fullsortiment till 
fem kommunala förskolor 

2016-12-22 JA Ordföranden 
(osäkert) 

Fritidsnämnden    

2017.010-1 
Delegationsbeslut, anställning av 
enhetschef 

2017-01-23 JA JA 

2017.009-1 
Delegationsbeslut, anställning av 
enhetschef 

2017-01-23 JA JA 

2016.062-2 
Delegationsbeslut, avskrivning av 
fordran 

2017-01-20 JA JA 

Kommunstyrelsen    

2016.540-5 
Tilldelningsbeslut, projekt, 
projekterings- och 
byggledning och kontrollansvarig  för 
husprojekt 

2017-04-28 JA JA 

2017.014-5 
Beslut, Vallentuna kommuns lokala 
trafikföreskrifter om väjningsplikt på 
Bällstalundsvägen 

2017-03-15 JA JA 

2016.079-26 
Delegationsbeslut, avbrytande av 
upphandling  avseende kylmaskin 

2017-03-10 JA JA, ordföranden, 
arbetsutskottet 

2016.491-4 
Delegationsbeslut, Tilldelningsbeslut – 
Färskt kött och färsk fågel samt färska 
charkprodukter 

2017-02-21 JA JA 

Kulturnämnden    
2017.019-8 
Delegationsbeslut gällande bygglov, 
VALLENTUNA-EKEBY 2:154 

2017-04-28 JA JA, ersättare 

 

2017.019-9 
Delegationsbeslut gällande bygglov, 
ÖSBY 1:70 

2017-04-27 JA JA, ersättare 

2017.019-10 
Delegationsbeslut gällande bygglov, 
ÖSSEBY-VÄSBY 1:19 

2017-04-28 NEJ JA, ersättare 
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2017.011-1 
Delegationsbeslut, tillförordnad 
Kulturskolechef 

2017-01-31 JA JA 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

   

2016.002-24 
Delegationsbeslut, parkeringstillstånd 
för rörselhindrade 2016 

2017-02-08 JA JA 

2017.003-1 
Tilldelningsbeslut avseende 
upphandling: 2016/0059 UPPH.158 
Flygfotografering, flygburen 
laserskanning och fotogrametrisk 
kartering 

2017-01-18 JA Hittar ej delegat i 
delegationsordning

en 

2017-000370 
Delegationsbeslut, lantmäterisamråd 

2017-02-12 JA JA 

AB16554 
Delegationsbeslut, lantmäterisamråd 

2017-04-20 JA JA 

Socialnämnden    
2016-197-4 
Yttrande avseende föreläggande 

2017-01-30 JA JA 

2017.045-2 
Beslut gällande ändring av 
bolagssammansättning och 
ägarförhållanden, Gästis kök och bar 

2017-03-16 JA JA 

2017.021-1 Avskrivning av skuld 2017-02-02 JA Sekretess 
2016.197-6 Yttrande avseende 
föreläggande från Förvaltningsrätten 

2017-02-13 JA JA 

 

3.3.2. Bedömning 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är delvis uppfylld. Vår bedömning är att beslut som 

fattas med stöd av delegation delvis registreras och anmäls på ett tillfredställande sätt. 

Stickprovskontrollen indikerar att de allra flesta fattade delegationsbeslut anmäls i nämn-

derna. Vi noterar att anmälan har skett vid nästkommande sammanträde förutom i ett 

fåtal fall där delegationsbesluten har fattats nära inpå nästkommande sammanträdesda-

tum. 

I övrigt noterar vi att utbildningsnämnden inte har registrerat några delegeringsbeslut 

under perioden 2017-01-01 – 2017-10-01. Vi kan inte med säkerhet svara på huruvida 

delegeringsbeslut de facto har fattats av nämndens förvaltning utan att dessa har blivit 

registrerade och anmälda i nämnden. 

I ett fall av totalt 23 kontrollerade beslut kan vi inte se att beslutet har anmälts i nämnden. 

Detta beslut berör kulturnämnden. 

För ett delegationsbeslut som har fattats under miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan 

vi inte finna att den berörda beslutstypen (tilldelningsbeslut efter upphandling) finns upp-

tagen i nämndens delegationsordning. 

För ett beslut i barn- och ungdomsnämnden kan vi inte se att delegaten (ordföranden) har 

delegerats befogenhet av nämnden att fatta beslutet (fastställande av förfrågningsun-

derlag). 
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Enkätresultatet visar att det skiljer sig åt mellan nämnderna. Barn- och ungdomsnämn-

dens och kulturnämndens ledamöter är i huvudsak nöjda med återrapporteringen av de-

legeringsbeslut. I övriga nämnder är ett antal ledamöter missnöjda med återrapportering-

en. Kommentarerna i enkäten vittnar främst om att kritiken gäller missar i återrapporte-

ringar av enskilda beslut och att ledamöterna önskar ta del av delegeringsbesluten i sin 

helhet och inte bara en sammanfattning. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar samtliga nämnder att se över sin delegationsordning i syfte att säker-

ställa att det tydligt framgår vilken befattning beslutsfattaren innehar, detta för kunna 

avgöra om beslut har tagits av rätt delegat. 

Vi rekommenderar även nämnderna att ta ställning till hur delegeringsbeslut ska redovi-

sas för nämnden, huruvida de redovisas sammanfattat eller i sin helhet. 
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4. Revisionell bedömning 

Vår revisionella bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer 

att delegationshanteringen sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Detta framgår 

av våra bedömningar av respektive kontrollfråga i tabellen nedan. 

Kontrollfråga Kommentar 

Är kommunstyrelsens och nämndernas 

delegationsordningar ändamålsenliga, 

anpassade till organisationen och 

uppfyller de lagens krav? 
 

Delvis uppfylld 
Vi gör bedömningen att kommunstyrelsens och 
nämndernas delegationsordningar inte är 
ändamålsenliga och anpassade till organisationen. 
Däremot gör vi bedömningen att de uppfyller lagens 
krav. 
Delegationsordningarna är enligt vår bedömning långa 
och inte helt tydliga. 

Finns ändamålsenliga regler och rutiner 

för anmälan av beslut som fattas med 

stöd av delegation? 
 

Ej uppfylld 
Vi gör bedömningen att det inte finns tydligt beskrivet 
hur hela processen för anmälan av beslut till nämnd ser 
ut eller ska gå till. Vi kan inte heller genom intervjuerna 
dra slutsatsen att det finns en ickedokumenterad, 
inarbetad rutin för anmälan av delegationsbeslut. 

Registreras och anmäls de beslut som 

fattas med stöd av delegation på ett 

tillfredsställande sätt? 
 

Delvis uppfylld 
Vi gör bedömningen att beslut registreras och anmäls på 
ett delvis tillfredställande sätt. Stickprovskontrollen 
indikerar att fattade delegationsbeslut i de allra flesta fall 
anmäls i nämnderna. Av 23 kontrollerade beslut är dock 
ett beslut som skulle ha anmälts i kulturnämnden inte 
anmält i nämnden. Utöver det riktar vissa 
nämndsledamöter kritik mot att beslut missas att 
anmälas i nämnden och att besluten i sin helhet inte 
framgår av anmälan till nämnd. 

 

 

Rekommendationer 

Utifrån våra iakttagelser efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrel-

sen och berörda nämnder följande. 

Vår uppfattning är att tjänstebeskrivningar bör vara uttömmande med en beskrivning av 

samtliga arbetsuppgifter, roller och ansvar. Att ha ett uttömmande rollbeskrivningssystem 

i en delegationsordning är inte att föredra, rollbeskrivningar och ansvar kan ändras ideli-

gen vilket gör det mycket svårt för kommunstyrelse och nämnder att ha en uppdaterad 

version av sin delegationsordning. 

Vi rekommenderar att samtliga granskningsobjekt ser över innehållet i sin delegations-

ordning och tar ställning till att eventuellt lyfta bort delar som i nuvarande delegations-

ordning betraktas som verkställighet, detta för att säkerställa en för verksamheten tydlig 

och användbar delegationsordning. 

Vi rekommenderar också att den kommunövergripande delen av delegationsordningen 

ses över. Om denna ska finnas kvar även i nämndernas delegationsordningar är vi av upp-
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fattningen att det tydligt bör framgå vem besluten ska anmälas till, detta för att leva upp 

till lagens krav. 

För att minska riskerna att beslut anmäls på ett felaktigt sätt rekommenderar vi även att 

samtliga granskningsobjekt ser över rutinerna för anmälan av delegationsbeslut, doku-

menterar dessa och ser till att de blir allmänt kända bland de delegater och funktioner 

som på annat sätt är inblandade i hanteringen av delegeringsbeslut. 

Vi rekommenderar samtliga nämnder att se över sin delegationsordning i syfte att säker-

ställa att det tydligt framgår vilken befattning beslutsfattaren innehar, detta för kunna 

avgöra om beslut har tagits av rätt delegat. 

Slutligen rekommenderar vi nämnderna att ta ställning till hur delegeringsbeslut ska re-

dovisas för nämnden, exempelvis huruvida de ska redovisas sammanfattat, i sin helhet, 

eller i någon form däremellan. 
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2017-11-24   

Carin Hultgren  Fredrik Carlsson 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2018-09-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49
Svar på revisionsrapport, granskning av kulturnämndens beredskap
gällande etik, korruption och oegentligheter (KN 2018.043)

Beslut
Kulturnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter 
(EKO-frågor). Kulturnämnden lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Yrkanden
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) yrkar att kulturnämnden beslutar att kulturnämnden antar 
föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Per Elfström (S) noterar att en redaktionell ändring ska göras på sidan två första 
stycket i tjänsteskrivelsen att ändras från "ännu inte inletts på fritidsförvaltningen" till "ännu 
inte inletts på kulturförvaltningen".

Beslutsgång
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kulturnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §40  Svar på revisionsrapport, granskning av kulturnämndens beredskap gällande

etik, korruption och oegentligheter
2. Revisionsrapport, granskning av beredskap gällande etik, korruption och

oegentligheter
3. Kulturnämndens svar på revisionsrapport
4. Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter.

Expedieras till 
Akten Kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2018-08-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40
Svar på revisionsrapport, granskning av kulturnämndens beredskap 
gällande etik, korruption och oegentligheter (KN 2018.043)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden antar föreslaget yttrande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter 
(EKO-frågor). Kulturnämnden lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Yrkanden
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) yrkar att kulturnämndens arbetsutskott föreslår att 
kulturnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.
 
Beslutsgång
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kulturnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport, granskning av beredskap gällande etik, korruption och 

oegentligheter
2. Kulturnämndens svar på revisionsrapport

Expedieras till 
Akten Kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KULTURFÖRVALTNING 2018-08-15

DNR KN 2018.043 
HENRIK THURESON SID 1/1
KULTURFÖRVALTNINGSCHEF 
08-587 852 71  
HENRIK.THURESON@VALLENTUNA.SE  KULTURNÄMNDEN

KULTURFÖRVALTNINGEN
ALLÉVÄGEN 1· 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KULTUR@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på revisionsrapport, granskning 
av kulturnämndens beredskap gällande 
etik, korruption och oegentligheter

Förslag till beslut
Kulturnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat kommunens beredskap gällande etik, korruption och 
oegentligheter (EKO-frågor). Kulturnämnden lämnar härmed sitt svar på 
revisionsrapporten.

Bakgrund
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter som har genomförts av ett 
externt revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges
ledamöter och allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt
ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och
rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2016-11-16. Revisionsrapporten 
finns bifogad.
Handlingar

Henrik Thureson
Kulturförvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
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Kulturnämndens svar på 
revisionsrapport: granskning av 
kommunens beredskap gällande etik, 
korruption och oegentligheter

Beskrivning av revisionsrapporten
Kommunens revisorer har granskat kommunens beredskap gällande etik, korruption 
och oegentligheter. Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2016-11-16.
 
Nedan redovisas revisionens synpunkter tillsammans med nämndens kommentarer. 
Därefter följer ett avsnitt om revisionens rekommendationer och nämndens åtgärder. 
Avslutningsvis presenteras en framåtriktad analys om åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter
Den sammanfattande bedömningen är att kommunens beredskap gällande etik,
korruption och oegentligheter inte är helt ändamålsenlig, samt att den interna
kontrollen avseende EKO-frågor inte är helt tillräcklig.

 Samtliga granskade internkontrollplaner innehåller risker med bäring på
frågor avseende etik, korruption och oegentligheter. Det framkommer dock
att risk- och väsentlighetsanalyserna kan utvecklas genom en mer systematisk
och genomarbetad bakomliggande riskanalys.

Kulturnämndens kommentar:
Kulturnämnden delar inte till fullo revisionens synpunkt. I arbetet med att ta fram 
internkontrollplaner fungerar kommunens informationsredovisning som underlag för 
ett systematiskt urval av vilka processer som ska granskas. Varje år väljs några av 
processerna ut för granskning. Kulturnämnden medger att de processer som beskrivs 
i informationsredovisningen, i framtagandet av en internkontrollplan, kan
sammanställas med tillhörande risk- och konsekvensanalys och på det sättet bli
tydligare.

Kulturnämndens internkontrollplan för 2017 innehåller två processer med bäring på 
granskningsområdet. Kontroll har genomförts om delegationsbeslut och 
bakgrundskontroller vid anställning.

 Det finns behov av att öka den generella beställarkompetensen och det lokala 
stödet kring avtal och inköp.

Kulturnämndens kommentar:
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Kulturnämnden instämmer. Upphandling och inköp är ett utvecklingsområde för 
kulturförvaltningen. Det finns behov av att förtydliga roller och ansvarsuppgifter för 
avtal och inköp. Kommunledningskontoret har under hösten 2016 tagit fram en 
förstudie av så kallade behöriga beställare och inköpssamordnare med tillhörande 
organisation. Förstudien har presenterats för kommunens ledningsgrupp och därefter 
har ledningsgruppen i april 2017 fattat beslut om att införa en organisation med 
behöriga beställare. Förslaget utgår ifrån att förvaltningarna tillsätter ”Behöriga 
beställare” på sina respektive enheter, vilka har som uppgift att beställa varor och 
tjänster, kontera och sakgranska fakturor. Därtill kommer på varje förvaltning att 
tillsättas en eller flera ”inköpssamordnare”, som har det övergripande ansvaret för att 
se till att samordningen mellan enheterna och kommunledningskontorets 
upphandlingsavdelning fungerar. Rollen inbegriper löpande uppföljning och 
utbildning nedåt inom den egna organisationen. En organisation med behöriga 
beställare och inköpssamordnare skulle sannolikt öka den generella 
beställarkompetensen då det ger möjligheter att rikta utbildningar och stöd i inköp- 
och avtalsfrågor. Genomförandet i kommunen startades under hösten 2017 men har 
ännu inte inletts på fritidsförvaltningen. 

 Det finns ingen dokumenterad, systematiserad eller kommunicerad rutin för
bakgrundskontroller vid rekrytering.

Kulturnämndens kommentar:
Kulturnämnden instämmer delvis. Varje rekrytering innebär olika behov av 
bakgrundskontroll. Därför görs en individuell bedömning vid varje rekrytering utifrån 
vilken typ av tjänst som ska tillsättas och personlighetstester görs vid behov. På 
kommunens intranät finns instruktioner för varje led i rekryteringsprocessen. Innan 
beslut fattas om att erbjuda en sökande anställning ska referenstagning ske.
Instruktionerna beskriver att minst två olika referenser bör vara tagna innan beslut 
om anställning fattas. Instruktionerna innefattar även en mall med frågor som är 
lämpliga att ställa till referenten. I delar av kulturnämndens verksamheter genomförs 
bakgrundskontroll genom att ta utdrag ur belastningsregistret. Under 2017 har 
bakgrundskontroller varit en av de kontrollerade processerna i internkontrollen.

 Riktlinjer och rutiner som rör flera frågor med bäring på granskningsområdet
har tagits fram sedan PwC:s granskning år 2012; de är dock inte samlade i ett 
eget dokument.

Kulturnämndens kommentar:
Kulturnämnden finner revisionens observation riktig, men bedömer att
det inte är lämpligt att samla policy, riktlinjer och rutiner i samma dokument.
Kommunens definitioner för de styrdokument som ingår i kommunal
författningssamling (KFS) antogs av kommunstyrelsen § 74, 2014-05-05.

 PwC:s granskning år 2012 identifierade behov av att skapa ett samlat
dokument för att tydliggöra de regler som gäller för representation och
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attestering av fakturor avseende detta. Kommunens attestreglemente är från
2006. För att säkerställa att det är anpassat efter nuvarande organisation och
uppdrag kan reglementet behöva ses över.

Kulturnämndens kommentar:
Kulturnämnden anser att kunskapen om attestreglemente och anvisningar behöver 
öka inom kulturförvaltningen och kan behöva revideras ytterligare för att säkerställa 
att de är anpassade efter rådande organisation.

 I samband med nyanställning och nya mandatperioder förekommer viss
introduktion kring etik, korruption och oegentligheter. Stödmaterial finns
tillgängligt via kommunens intranät, men en systematisk vidareutbildning för 
chefer och anställda saknas.

Kulturnämndens kommentar:
Kulturnämnden instämmer delvis. Kommunens utbildningsutbud för
chefer, chef och ledarpaketet (CLP), ger en grundläggande kunskap samt att det i 
introduktionsprogrammet för nya chefer i Vallentuna kommun ingår ett 
utbildningspass om ekonomi som behandlar bland annat inköp och internkontroll. 
Behov finns av att se över och vidareutveckla utbildningar för chefer och medarbetare. 
HR tar fram förslag på nya utbildningspaket, riktade mot
nyanställda chefer.

 Det görs en årlig kartläggning av bisysslor, men det genomförs inga
systematiska kontroller, såsom stickprov, för att kontrollera att samman-
ställningen ger en korrekt bild. Chefers personalkännedom uppges innebära 
en slags kontroll av bisysslor. Det ställer dock krav på chefens personliga 
kännedom om de anställda.

Kulturnämndens kommentar:
Kulturnämnden instämmer i att det, utöver den årliga kartläggningen av
bisysslor, inte utförs stickprov av anställdas bisysslor. Kommunen anser inte att det är 
ett bra sätt att arbeta med stickprov för kontroll av bisysslor. Inom kommunens 
chefsutbildning poängteras vikten av att varje chef vid nyanställningar informerar den 
anställde om, och ställer frågan om, förekomst av bisyssla. Utbildningen tar också upp 
frågan om att chefer kontinuerligt ska följa upp sina anställdas status gällande 
bisysslor. Möjligheter till sådan uppföljning eller avstämning finns naturligt vid 
uppföljningssamtal av individuell utvecklingsplan samt vid utvecklingssamtal.

 Det saknas riktlinjer eller rutiner för hantering av en händelse (oegentlighet) 
och det finns ingen formaliserad visselblåsarfunktion. Ansvaret ligger hos 
ordinarie chefsled. Ett klimat eftersträvas som präglas av en öppen dialog där 
brister och oegentligheter kan påtalas. Det är inte tydligt uttalat vilka kanaler 
som ska användas för att påtala oegentligheter. Det är inte tydligt vart en 
anställd ska vända sig om närmaste chef agerar felaktigt.
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Kulturnämndens kommentar:
Kommunen har efter revisionens synpunkt infört en rutin för hantering av en 
händelse (oegentlighet) med hjälp av en visselblåsarfunktion där medarbetare, 
anonymt, kan anmäla oegentligheter. Denna finns på kommunens intranät. 
Kulturnämnden ser dock att förvaltningen tydligare kan informera medarbetarna om 
funktionen. I Reglemente för kontroll av verifikationer – attestreglemente, 1.1.07, 
står beskrivet hur en anställd ska rapportera brister och vad en anställd ska göra om 
det ej är lämpligt att rapportera till närmast överordnad chef (§ 7): ”Kontrollansvarigs 
uppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när brister upptäcks rapportera 
dessa till närmast överordnad chef.” I tillhörande anvisningar till reglementet för 
kontroll av verifikationer – attestreglemente, 1.1 07, anges (§ 7) hur en anställd kan 
agera om det inte är lämpligt att rapportera om brister till närmast överordnad chef. 
Då kan rapport lämnas till kommunens ekonomi- eller redovisningschef.

Revisionens rekommendationer
 Fördjupa risk- och väsentlighetsanalysen kring EKO-frågor i allmänhet och

kring bisysslor, inköp/upphandling samt rekrytering i synnerhet.

Kulturnämndens kommentar:
Genom internkontrollarbetet arbetar kulturnämnden kontinuerligt med
risk- och väsentlighetsanalyser av förvaltningens processer. Hanteringen av bisysslor 
hanteras årligen centralt. Information om vad som räknas som bisyssla finns på 
intranätet och informeras om vid personalmöten och liknande. 

 Ta fram riktlinjer och rutiner för beredskap för händelser (oegentligheter) 
som till exempel tydliggör vart en anställd ska vända sig om närmaste chef 
agerar felaktigt.

Kulturnämndens kommentar:
Vallentuna kommun har i kommunal författningssamling samlat kommunens
styrdokument. Där finns reglemente för kontroll av verifikationer – attestreglemente 
samt anvisningar. De båda dokumenten beskriver hur en anställd ska agera vid
oegentligheter, inklusive vart en anställd ska vända sig om närmaste chef agerar
felaktigt. Kommunen har skapat en visselblåsarfunktion där medarbetare, anonymt, 
kan anmäla oegentligheter. Denna finns på kommunens intranät. Kulturnämnden ser 
dock att förvaltningen tydligare kan informera medarbetarna om funktionen. 

 Säkerställa att chefsintroduktionen och chefsutvecklingen genomförs enligt
intentionerna och har ett tydligt innehåll kring EKO-frågor.

Kulturnämndens kommentar:
HR-avdelningen har under 2017 arbetat med att ta fram och genomföra ett 
obligatoriskt introduktionsprogram för chefer. I programmet behandlas frågor om 

999



SID 5/5

KULTURFÖRVALTNINGEN

KULTURFÖRVALTNINGEN
ALLÉVÄGEN 1 · 186 86
BESÖK: VALLENTUNA
TFN: 08-587 85 200

KULTUR@VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA.SE

etik, korruption och oegentligheter. HR-avdelningen har också under 2017 utvecklat 
utbudet av vidareutbildningar för chefer och anställda.

Framåtriktad analys
Vallentuna kommun har beslutat att införa en inköpsorganisation med behöriga
beställare och ett arbete att implementera organisationen har påbörjats på barn- och 
ungdomsförvaltningen. Kulturnämnden ser positivt på att inleda en implementering 
av en inköpsorganisation på kulturförvaltningen. Den nya organisationen med 
behöriga beställare och inköpssamordnare kommer sannolikt öka förvaltningens 
avtalstrohet och därmed blir kommunen också mer kostnadseffektiv. Nämnden ser att 
kunskapen om attestreglemente och anvisningar behöver öka inom 
kulturförvaltningen och kan behöva revideras ytterligare för att säkerställa att de är 
anpassade efter rådande organisation. 
I arbetet med rekrytering av personal fortsätter arbetet med att genomföra 
bakgrundskontroller med fokus på de tjänster som möter barn och unga i sitt arbete. 
Kulturnämndens verksamheter får också stöd av HR-avdelningen för att kunna 
genomföra goda rekryteringsprocesser och bra rekryteringar. 
Kommunen har skapat en visselblåsarfunktion där medarbetare, anonymt, kan 
anmäla oegentligheter. Funktionen finns på kommunens intranät och nämnden avser 
informera förvaltningens medarbetare om funktionen.
Kulturnämnden ser att arbetet med internkontrollplanerna kan utvecklas och 
förbättras.

Kulturnämnden tackar revisorerna för deras synpunkter.
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Granskning av kornrnunens beredskap
gällande et¡k, korruption och oegentligheter

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer granskat kommunens bered-
skap gällande eti\ korruption och oegentligheter (EKO-frågor). Valet av gransk-
ningsinsats utgår från den väsentlighets- och riskanalys som revisorerna genom-
förde inför revisionsåret zot6. Granskningen har även omfattat en uppföljning av
den granskning som genomfördes av PwC âr zotz.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen (och nämnderna) sedan zotzi avsevärd
utsträckning förbättrat arbetet med att säkerställa att EKO-frågor behandlas sys-
tematislt och ändamålsenligt. Vår bedömning görs mot bakgrund av följande:

. Riktlinjer och rutiner som rör flera frågor med bäring på granskningsom-
rådet har tagits fram sedan PwC:s granskning âr zotz.

. Kultur och medvetenhet ffis fram som det främsta verktyget i det förebyg-
gande arbetet. Regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet är
kända och insamling och kartläggning görs årligen enligt antagna riktlinjer.

. Nämnderna gör en uppföljning två gånger per år inom ramen för arbetet
med internkontroll. Därtill gör kommunstyrelsen en samlad bedömning av
hur kommunens interna kontrollsystem fungerar och föreslår förbätt-
ringsåtgärder vid brister.

Vi anser dock att det forffarande finns en förbättringspotential i linje med vad PwC
har funnit. Det gäller bland annat:

EKO-frågor hanteras i huvudsak inom ramen för det ordinarie internkon-
trollarbetet och tas upp i de riskanalyser som nämnder och kommunstyrel-
sen gör. Det finns dock ingen dokumenterad, systematiserad eller kommu*
nicerad rutin för bakgrundskontroller vid rekrytering.

Kontroller görs i huvudsak inom ramen för det ordinarie internkontrollar-
betet. Nya rutiner har skapats kring resor och representation, användning
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av inköpskort och attestering av fakturor. Det genomförs däremot inga sys-
tematiska kontroller, såsom stickprov, tör att kontrollera att samtliga bi-
sysslor har redovisats.

Det saknas riktlinjer eller rutiner för hantering av en händelse (oegentlig-
L^+\ ^-L ¡f aÌ ffnno i--on f^.-olioo.orl tticoo'lltl3car4rnl¡finnrrulrt vvu uvL ur¡rrÐ ¡¡rõv¡a rvru¡quÐvrq

Vi rekommenderar aü kommunstyrelsen (och nämnderna) vidtar följande åtgär-
der:

Fördjupa risk- och väsentlighetsanalysen kring EKO-frågor i allmänhet och
kring bisysslor, inköp/upphandling samt rekrytering i synnerhet

'Ia fram riktlinjer och rutiner tydliggör varL en anställd ska väncla sig om
närmaste chef agerar felalitigt

Säkerställ atl chefsinlroclukLioneu och -ulvecklilgen gcuutufiils enligt in-
tentionerna och har ett tydligt innehåll kring El(O-frågor

Rapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstcmän.

Revisorerna utgår från att kommunstyrelsen vidtar relevanta åtgärder som följd av
granskningen och sedan redovisar dessa till Kommunfullmäktige enligt rutin
L.2.39.

För revisorerna

Ordförande
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

7. Sanntnølnf,o:ttø;nde bedömníng och
rekotntnendø:tíoner

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun
genomfört en granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och
oegentligheter (EKO-frågor).

Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfrågor:
. Är kommunstyrelsens arbete med EKO-frägor öndomåIsenligt?
. Är den internakontrollen auseende EKO-frägor tíllräcklig?

Granskningen har även omfattat en uppföljning av den granskning som
genomfördes av PwC âr zotz.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens arbete med
EKO-frågor inte är helt ändamålsenlig. Den interna kontrollen avseende EKO-
frågor är inte helt tillräcHig.

Den sammanfattande bedömningen baseras på iakttagelser och bedömningar av de
sex kontrollmålen.

Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi
följ ande rekommendationer :

Fördjupa risk- och väsentlighetsanalysen kring EKO-frågor i allmänhet och
kring bisysslor, inköp/upphandling samt rekrytering i synnerhet

Ta fram riktlinjer och rutiner förberedskap för händelser (oegentligheter)
som till exempel tydliggör vart en anställd ska vända sig om närmaste chef
agerar felaktigt

Säkerställa att chefintroduktionen och chefsutvecHingen genomförs enligt
intentionerna och har ett tydligt innehåll kring EKO-frågor

a

a
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Granskning av etlk, korruption och oegentligheter

2. Inledníng
2.7. Bakgrund
Bedrägerier och oegentligheter dyker upp med jämna mellanrum. De händelser som
figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktats mot
kommunernas förebyggande arbete i syfte att begränsa riskerna för att
oegentligheter ska uppstå, med påföljd att förtroendet för kommunerna skadas.

Revisionen kan peka på risker och på behovet avväl fungerande intern kontroll,
samt pröva dess ändamålsenligt. Med utgångspunkt i risk- och väsentlighet har
revisolelna i Vallentuna kommun besluta att övergripande granska kommunens
arbete med EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter).

2.2. Reuísionçfrûgor
Granskningen ska besvara fö¡*ande revisionsfrågor:

. Ä¡ kommunsVrelsens arbete med EKO-frågor ändamålsenligt?

. Ár den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig?

2.2.7. Reu¿sionskriterier
Lagstiftning samt kommunens föreskrift er, regelverk, fullmäktigebeslut etc.

2.2.2. Kontrollmttl
Utitrån revisionsfrågorna har följ ande sex kontrollmål formulerats :

r Har kommunstyrelsen och herörda nämnder genomfört bedömningar av var
i verksamheterna risker kan uppträda?

r Har styrelsen utarbetat riktlinjer för det förebyggande arbetet?
. Genomförs det förebyggande arbetet enligt antagna riktlinjer?
. Genomförs kontroller av risker för oegentligheter?
. Finns det en beredskap för händelser?
. Vilken uppföljning och rapportering förekommer?

2,5. Augränsníng
Granskningen har avgränsats till kommunstyrelsen och barn- och
ungdomsnämnden. iiven kulturnämnden och fritidsnämnden har översiktligt
granskats.

Granskning koncentreras på kommunsty'relsens förebyggande arbete att sþdda sig
mot att EKO-problem inträffar. Vidare omfattar granskningen en uppföljning av
vidtagna åtgärder inom Barn- och ungdomsnämnden med anledning av incidenten
vid Bällstabcrgsskolan.

Oktober 2016
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

2.4. Reuüsionsrnetod
Inom ramen för granskningen har intervjuer skett med:

. Ekonomichef,kommunledningskontoret

. Personalchef,kommunledningskontoret
o Kommunjurist,kommunledningskontoret
. Tf förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
. Förvaltningschef,barn-ochungdomsförvaltningen

Studier av styrdokument har genomförts. Genomgång har även skett av rutiner,
internkontrollarbete och uppföljningar kopplat till området. I bilaga t redovisas
granskad dokumentation.

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän.

Oktober 2016
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

3. Tídígare grun,skníng au
kotntnu¡nerts arbete øltt seende
etík, korruptíon och
oegenttígheter

5.7. Sutntnornfattnílø.g or1t tídígøre gr&rz.skníng
Under hösten zt-rrz genomförde PwC på uppclrag av de förlroendevalda revisorelna
i Vallentuna kommun en granskning av kommunens arbete med EKO-frågor,
hantcring avbisysslor samt granskning av så kallade förtroendekänsliga poster.

Efter genomförd granskning var den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsens interna kontroll vad gäller EKo-frågor, hantering av bisysslor
och hantering av förtroendekänsiiga poster inte var tiüräckÌig tiâ brister
konstaterades i samband med granskningen.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att:

Utforma riktlinjer avseende EKO-frågor som bl.a. omfattar rutiner för hur
och när riskbedömning av oegentligheter i verksamheten ska ske, det vill
säga systematisera och strukturera kt;ntroller av tiika riskornråden för att
förcbygga att eventuella EKO-relaterade händeiser inträffar.
Utforma tydligare riktlinjer för kartläggning, bedömning och uppföljning av
tle ansl,älldas bisysslor.
Utforma riktlinjer och rutiner för hur redovisning av förtroendekänsliga
poster ska ske.
Löpande göra uppföljning/kontroll av ovanstående rutiner för att säkerställa
att clessa fungerar på avsett sätt.

5.2. I(otntnunstyrelsens suør pü
reuísiorlrsrclryrporteln

Kommunledningskontoret instämde i att en övers5m av riktlinjerna behövde
genomföras och planerade att genomföra följande åtgärder:

EKO-frågar
Kommunen behöver utöka arbetet med EKO-frågor och stöd för detta fìnns i
ett vägledande material från SKL som fokuserar på mutor och jäv. SKL:s
vägledning har reviderats hösten zorz med anledning av förändringar i
lagstiftningen. Sedan den r juli zotz finns lagreglerna om tagande och
givande av muta i ro kap. Brottsbalken (BrB). Regler om åtal finns även i zo
kap. BrB och brottet tagande av otillbörlig förmån vid röstning finns i 17
kap. BrB. Kommunledningskontoret har för avsilt att utforma och förbättra
kommunens riktlinjer och rutiner avseende EKO-frågor bl.a. för hur och när
riskbedömning av oegentligheter i verksamheten ska ske.

o

a

a

a

a
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

a

a

a

Bísysslor
Kommunledningskontoret kommer att genomföra en översSm av "Policy för
hantering av anställdas bisysslor och vissa uppdrag" och dess tillämpning
genom att följa upp hur insamling av uppgifter om bisysslor görs och
bedömning av desamma.

För tr o endektinslíg a p o ster
Kommunen behöver genomföra regelbundna kontroller av redovisningen
avseende förtroendekänsliga poster och detta genomförs inom ramen för
kommunens internkontroll. Interna utbildningar kring hantering av
förtroendekänsliga poster genomförs fortlöpande.

Ett samlat dokument behöver göras för att tydliggöra de regler som gäller
för representation och attestering av fakturor avseende detta.

Vid möte i kommunstyrelsen 2oL2-r2-t1, godkände kommunstyrelsen kommun-
ledningskontorets förslag till svar på revisionsrapport om kommunens arbete med
etik, korruption, oegentligheter, hantering av bisysslor samt granskning av så
kallade förtroendekänsliga poster.
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Gransknlng av etik, korruption och oegentligheter

4. Iakttagelser
4.r. ß:ískbedömníngør
Frågeställningar rörande etik, korruption och oegentligheter hanteras
huvudsakligen inom ramen för det ordinarie internkontrollarbetet. Det görs således
inga särskilda riskbedömningar för dessa frågor, utan de ska tas upp i de
riskanaþser som nämnderna och kommunstyrelsen gör.

I dokumenTeL Reglementeftr ínternkontroll som fastställdes av kommun-
fullmäktige zor4-og-29 regleras ansvar och uppföljning i internkontrollarbetet.
Dokumentet innehåller även tillämpningsanvisningar. I(ommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll och nämnderna har
det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll. Nämnderna ska se till att
en organisation upprättas för internkontrollen. Nämnderna ansvarar också för att
en risk- och konsekvensanalys genomförs för sina respektive verksamheter och för
att välja ut olika granskningsområden med utgångspunkt i risk- och konsekvens-
analysen. Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämnclernas planer med
obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Varje nämnd
upprättar årligen en internkontrollplan för sina verksamheter. Kommunstyrelsens
internkontrollplan kan i tillägg innehålla kommunövergripande risker.

4.i.1. Riskbedömníngar inam rame.nftr ínte.rn kontroll
I planerna för internkontroll anges prioriterade risker (utifrån ett högt riskvärde
eller annan prioritering), vilken t1p av kontroll som ska göras (vacl), på vilket sätt
kontroll ska ske (hur), vid vilka tidpunkter kontroll ska ske (när) samt vem som
ansvarar för kontrollen (vem kontrollerar)"

Planerna för internkontroll zo16 visar följande:

Kommunstyrelsens Internkontrollplan zot6 rcdovtsar 16 nämndspecifika
risker. Tre av dessa risker har viss bäring på granskningsområdet:
utbetalning av ersättning Lill familjehem och kontaktpelsoner, ersättning för
personligt utlägg och beställning av tjänster. Öwiga risker omfattar andra
områden, dock inga kommunövergripande risker.

Barn- och ungdomsnämndens Internkontrolþlun zot6 reù<¡visar åtla
nämndspecifika risker. Fem av dessa har bäring på granskningsområclet och
berör delegationsordningen och inköpskort (First Card).

a

a

a

a
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Kulturnämndens Internkontrollplan zot6 redovtsar tre nämndspecifika
risker. Två av dessa harbäring på granskningsområdet: delegation och
avtal/upphandling.

Fritidsnämndens InternkontrolþIan zo t6 redovtsar tio nämndspecifika
risker. Tre av dessa harbäring på granskningsområdet: delegations*
ordningen, kontanthantering i ungdomsverksamheten och upphandling.
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Det förs fram vid intervjuer att den risk* och väsentlighetsanalys som intern-
kontrollplanerna baseras på, behöver fördjupas för att öka dess ändamålsenlighet.
Detta skulle kunna göras genom en mer systematisk och genomarbetad bakom-
liggande riskanaþs.

Vid intervju bekräftas att upphandling och inköp är ett utvecHingsområde för barn-
och ungdomsförvaltningen. En stor del av inköpen är relaterade till it-området,
såsom digitaliserade läromedel. Det fìnns centralt stöd att tillgå, men vid intervju
framkommer att det finns ett behov av att öka den generella beställarkompetensen.
För tillfället ska avtals- och upphandlingsfrågor hanteras av tillträdande
ekonomichef på förvaltningen, men det finns behov av ett lokalt avtals- och
inköpsstöd.

Utöver det som interkontrollplanerna omfattar har berörda förvaltningar
identifierat andra områden där risker med bäring på granskningsområdet kan
uppkomma. Exempelvis nämns inom kultur- och fritidsförvaltningen fördelning av
halltider där yttre påverkan kan förekomma. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv
erþuder såväl HR-avdelningen som företagshälsovården stöd till förvaltningen vid
behov. Enligt uppgift kan även felaktighet vid fakturering uppstå då eleverb¡er
kurs inom ramen för Kulturskolans verksamhet.

4.1.2. Nämndöuergriponderisker
Bisysslor, inköp och upphandling är exempel på riskområden som har
uppmärksammats på nämndövergripande nivå och särskilda policys och regelverk
har utarbetats för de identifierade områdena. Rutiner uídinköp samtVallentuna
kommuns reglerfor bisysslor ochfortroendeskadlíg uerksamhet är dokument som
har tagits fram de senaste två åren (zor5 och zo16), bland annat till följd av
incidenten på Bällstabergsskolan. Vid tidpunkten för granskningen àr Vallentunas
polícy þr upphandlíng under bearbetning.

Ett riskområde som har identifieras vid intervjuer är behovet att förstärka
bakgrundskontroller vid rekrytering. Det är cheferna som är ansvariga för
rekrytering, men HR-avdelningen strävar efter att stötta cheferna i processen. Det
finns ingen särskilt framtagen policy eller några kommungemensamma riktlinjer
för bakgrundskontroller vid rekrytering, men utöver ordinarie referenstagning kan
det vid rekrytering av högre chefstjänster förekomma att HR-avdelningen samlar in
referenser från andra personer än de som kandidaten själv har uppgett. Frågan om
bakgrundskontroller är aktuell inom barn- och ungdomsförvaltningen utifrån
tidigare händelser och frågan har diskuterats i förvaltningsledningsgruppen där
rekryterande chef uppmanas att söka efter kompletterande bakgrundsinformation
om kandidaten via internet. Denna rutin är inte är dokumenterad, systematiserad
eller kommunicerad vidare ut i organisationen.

Oktober 2016
Vallentuna kommun
PwC

7av17

1323113



Granskning av etik, korruption och oegentligheter

4.2. R:íktlínjer och stödjuncle cktkurrlen,tfrir clet
firebgggsnde srbetet

Efter PwC:s granskningär zotz hade kommunledningskontoret för avsikt att
utforma och förbättra kommunens riktlinjer och rutiner avseende EKO-frågor
bland annat för hur och när riskbedömning av oegentligheter i verksamheten skulle
ske. I oktober zo16 noterar PwC att olika riktlinjer och rutiner som rör EKO-frågor
har tagits fram; cle är dock inte samlade i ett eget rìokument.

Vallentuna kommuns Policy for upphandling fastställdes av kommunfullmäktige år
zoo5 och reviderades senast i oktober 2o1o. zotí-o4-ttbeslutade kommun-
fullmäktige att se över kommunens rutiner och policy för upphandling samt "att
tillräcldiga resurser tillförs upphandlingsenheten för att de ska kunna genomföra
sitt arbete".

Vallentunas Rutínerfir inköp, som reviderades år zot5, innehåller anvisningar
gällande inköp mot faktura, med inköpskort och inköp med kontanter samt
upphandling. Vid intervjuer framkommer att det finns information om inköp och
upphandling på Vallentuna kommuns intranät. Informationen upplevs som
lättillgänglig och som ett stöd i arbetet. Utöver intranätet, vänder sig cheferna till
inköpscontrollern och ekonomiavdelningen vid frågor om inköp. HR-avdelningen
erbjuder visst stöd vid upphandling, till exempel genom att påminna ansvariga för
respektive upphandling att de behöver ha marginal för den facldiga infl¡ande-
processen i tidplanen för en upphandling och att de behöver genomföra
riskbedömningar och MBl-förhandlingar innan beslut fattas.

Vallentuna kommuns reoler.för bisysslor och.förtroenrleskadlis uerksamhet
antogs av kommunstyrelsen i december zor5. Som stöd föi hantering och
bedömning {inns Checklistafor bedömning au bisysslors jörtroendeskadlíghef. Det
är närmaste chef som ansvarar för att systematiskt samla in uppgifter och informera
meclarbetare vid exempelvis nyanställning, utvecklings- och uppföljningssamtal och
personalmöten. Genom ett digitalt formulär samlar HR-avdelningen årligen in och
gör en kommunövergripande sammanställning avbisysslor som medarbetare har.
Sammanställningen redovisas i kommunstyrelsen. Vid intervjuer framkommer att
regìerna är käncla och att rutinen att kartlägga bisysslor tillämpas i organisationen.

Vid PwC:s granskning âr zotz framkom även att det fanns behov av att skapa ett
samlat dokument för att tydliggöra de regler som gäller för representation och
attestering av fakturor avseencle delta. VallenLunas alleslregleurerte antogs av
kommunfullmäktige zoo6-rz-18. Inom barn- och ungclomsförvaltningen har ett
förtydligande kring attestering tagits fram etter händelserna på Bällstabergsskolan.
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4.5. Genornftro:rr,de au detftr"ebAggende srbetet
För att riktlinjer och policys ska uppnå sitt syfte krävs att de tillämpas och är kända
i all verksamhet. I samband med nyanställning förekommer viss introduktion och
det finns en checHista som ska följas. Därtill arrangeras en halvdags introduktion
då bland annat ekonomichefen och personalchefen informerar om frågor kring etik,
korruption och oegentligheter, till exempel reglerna för bisysslor, inköp och gåvor.
Det finns en särskild checHista för introduktion av chefer, men behov att utveclda
chefsintroduktionen har identifierats och ínför zorT arbetar HR-avdelningen med
att ta fram ett särskilt paketerat chefsintroduktionsprogram. Den nytillträdda HR-
strategen ska framöver hålla i chefsintroduktionen. I tillägg framkommer att
uppföljningen vad gäller chefers deltagande på de obligatoriska kurser som finns
tillgängliga via intranätet behöver utvecklas.

Sammantagetbetonas kultur och medvetenhet som det främsta verktyget i det
förebyggande arbetet. Samtliga intervjuade för fram behovet av att anställa och
förtroendevalda ska våga lyfta frågor och eventuella oegentligheter. Detta är särskilt
tydligt inom barn- och ungdomsförvaltningen där en organisationskultur som
präglas av samverkan och transparens uppges vara en förutsättning för utveckling.
För att stärka förvaltningen har ett par organisatoriska förändringar gjorts. En
avdelning för ekonomi och administration har skapats och nya tjänster för bland
annat ekonomi och redovisning har inrättats.

Medvetenhet betonas även för den politiska ledningen. I början av en ny
mandatperiod deltar politiker i en utbildning arrangerad av kommunstyrelsens
kansli där bland annat jäv tas upp. Gränsdragningen mellan en politikers uppdrag
som förtroendevald och eventuella privata intressen samt förhållandet till det lokala
näringslivet är aktuella frågor som uppkommer med jämna mellanrum, enligt
intervjupersoner. Även tjänstemannanivån berörs av dessa frågor.

I samband med att regelverket för bisysslor fastställdes genomfördes en
utbildningsinsats för samtliga chefer i kommunen. Utbildningen innehöllen
genomgång av regelverket, bland annat chefer respektive medarbetares ansvar och
den årliga insamlingsrutinen. Det framkommer inte att interna utbildningar kring
hantering av förtroendekänsliga poster genomförs fortlöpande. Från och med
hösten zo16 kommer chefsdagar att arrangeras en gång i halvåret. Syftet är
utbildning och samverkan.

En kommunjurist anställdes i april zo16 och arbetar inledningsvis zo procent på
grund av föräldraledighet. På sikt kommer dock kommunjuristen att arbeta roo
procent. Tjänsten är under uppbyggnad vid tidpunkten för granskningen.

Utöver dessa insatser, genomförs det förebyggande arbetet inom ramen för
kommunens arbete med intern kontroll.
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4.4. I{ontroller
Kontroller av identifierade riskområden görs i huvudsak inom ramen för det
ordinarie internkontrollarbetet och beskrivs närmare i avsnitt q.6.Uppfo\jning och
rapportering.

Vid PwC:s granskning âr zotzframkom atL kommunen skulle infora regelbundna
kontroller av redovisningen avseende förtroendekänsliga poster och att detta skulle
genomföras inom ramen för kommunens internkontroll. Vallentuna kommun har
som rutin att ekonomiavdelningen genomför månatliga granskningar av samtliga
inköp som genomförts med First Card och köp från upphandlad rcscbyrå (där
samtliga köp faktureras via First Card). Det omfattar resor och representation som
betalats med kort eller beställts via resebyrå. Denna uppföljning görs månatligen
och ingår därmed inte i internkontrollen.

I tillägg har kommunen har utvecHat styrningen vad gäller användningen av First
Card; en ny intern guide har tagits fram och internutbildning genomförs löpande.
Kommunen har oci<så sett över kortanvän<iningen och iniett arbetet me<i att byta ut
korten till en ny uppdaterad version med hårdare krav.

Vallentuna kommun genomför kontinuerliga kontroller av förtroende känsliga
poster vid fakturahantering. Det omfattar till exempel en funktion som gör att
fakturor inte går vidare till attest förrän de har granskats av en administratör. Det
gäller fakturor som konterats på konton som ska ha sfte och deltagare. Denna rutin
ingår i det löpande arbetet för att uppnå god kontroll och är därför inle ulvald i
internkontrollen.

Som nämns i avsnitt 4.2. Riktlínjer och stödjande dokumentfir detftrebyggande
arbetet görs en årlig kartläggning av bisysslor. I den kartläggning som gjordes i
januari zo16 framkom 248 bisysslor. Fördelningen per förvaltning såg ut eniigt
följande:

¡ Kourmunledningskontoretz5bisysslor
¡ Barn- och ungdomsförvaltningen 1o9 bisysslor
. Kultur- och fritidsförvaltningen 18 bisysslor
. Socialfürvallningen 8rbisysslor'
. Samhällsbyggnadsförvaltningen 15 bisysslor

Av de totalt 248 redovisade bisysslorna var flera bisysslor medlemskap i förening,
exempelvis som styrelseledamot i en bostadsrättsförening. I protokollet från
kommunstyrelsens sammanträde zo16-o4-rr framkommer också att "i samband
med att redovisningen görs och i samband med introduktion för nyanställda har
arbetsgivaren informerat om gällande regler om bisysslor/uppdrag. Chefer
uppmärksammas också i olika sammanhang på att det är mycket viktigt att
upphandlande chefer är observanta på i vilka företag anställda har styrelseuppdrag,
eller i öwigt genom t ex släkt- eller familjeband har en ställning som kan innebära
intressekonflii¡ter vid inköp eller upphandling."

Under våren zo16 gjordes en översyn av den årliga rapporteringen vilken
resulterade i att kommunstyrelsen på sitt möte zo16-06-20 besiutade att HR-
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avdelningen fortsättningsvis ska redovisa bisysslor per förvaltning utan att ange
befattning för innehavaren av respektive bisyssla.

Det genomförs inga systematiska kontroller, såsom stickprov, för att kontrollera att
sammanställningen ger en korrektbild av de anställdas bisysslor. Vid intervjuer
framkommer att chefers personalkännedom kan innebära en slags kontroll av
bisysslor. Det ställer dock krav på chefens personliga kännedom om de anställda.

4.5. Beredskapftr händelser
Det uppges i intervjuerna inte fìnnas riktlinjer eller rutiner för hantering av en
eventuell händelse (oegentlighet). Vid intervjuerna framkommer att det är ett
ansvar hos den enskilde chefen att ha beredskap för eventuella händelser. Stöd
fìnns att få från exempelvis HR-avdelningen, inom ramen för hantering av
personalärenden.

Som ovan nämns framkommer att ett klimat som präglas av en öppen dialog där
chefer och anställda kan påpeka brister och oegentligheter eftersträvas. Det finns
ingen formaliserad visselblåsarfunktion i dagsläget. Enligt uppgift finns det flera
tillgängliga kanaler för att påtala brister och felaktigheter, men det är inte tydligt
uttalat vilka dessa är. Det är inte heller tydligt vart en anställd ska vända sig om
chefen agerar felaktigt.

Vallentuna kommuns Kommuníkationsstrategf fastställdes avfullmäktige 2o11-og-
r4. Enligt strategin är hur,rrdlinjen att vara "öppna, tillmötesgående, aktiva och
snabba i våra presskontakter, oavsett om det gäller positiva eller negativa nyheter."
Vidare "bör den politiker eller chef som har mest insyn i verksamheten vara den
som uttalar sig i media enligt följande ansvarsfördelning:

Politiska frågor : Kommunstyrelsens ordförande och respektive
nämndordförande

Kommunövergripande frågor: Kommunsþ'relsens ordförande och
kommundirektören

Specifika sakfrågor eller verksamhetsfrågor: Den chef som är ansvarig för
det verksamhetsområde det gäller, alternativt en sakkunnig person som
chefen hänvisar till"

Vid intervjuer framkommer att det finns kommunikatörer på varje förvaltning och
en central kommunikationsenhet, men uppfattningen är delad vad gäller hur aktiv
den centrala kommunikationsenheten är i hantering av media. Chefsintroduktionen
innehåller inga moment med koppling till mediahantering.

Vallentuna kommun har en särskild Krisledningsplan som träder i kraft vid en
extraordinär händelse. Planen har framförallt bäring på krisberedskap för yttre
omständigheter och händelser som kan inträffa. Syftet med planen är att alla som är
involverade i kommunikationsarbetet har det underlag de behöver för att kunna
kommunicera effektivt med de målgrupper som är berörda av krisen.
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4,6. Uppfrtljníng uch ruppurlerírtg
Uppföljning avbisysslor görs en gång per år enligt de beslutade riktlinjerna.
Utöver det görs uppföljningen huvudsakligen inom ramen för internkontroll enligt
följande:

H alu år nrypþIj níng (i s amb and med delårsrapport)
Anger vilken process/rutin och dess tillhörande kontrollmoment som har
granskals inom nämnden samt granslaningens genornförande och
granskningens utfall.

a

H elår nrypþIjning (i samband med verksamhetsberättelse)
Anger vilken process/rutin och dess tillhörande kontrollmoment som har
granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och
granskningcns utfall.

,\tgtirdsuppfoljning
Vid brister ska en årlig åtgärdsrapport lämnas till nämnden i samband med
L^lR--.'-^{Ä1i-i*-^- A --^- .'iIl'-- ñr^^ôõõ /¡rrlin ^^1" rf ooo tiìlhÄ.o-¿]ouErdrùuPPrvIJI¡Iu5w¡r. r-u¡6vr v¡rrwlr I/¡vwoú/ l uLur vlrr uvoo ururvrurruv
kontrollmoment som har åtgärder, en beskrirrning av åtgärden, åtgärdens
status och en kommentar till åtgärden.

En samladbedömning
Kommunstyrelsen ska årligen, på grundval av nämndernas rapporter, göra
en samlad bedömning och sammanfattning av hur kommunens interna
kontrollsystem fungerar och komma med förslag på förbättringsåtgärder vid
brister. Nämndernas uppföljnings- och åtgärdsrapporter bifogas som
bilagor. Rapporten delges kommunfullmäktige i anslutning till
behandlingen av kommunens årsredovisning.

Uppföljningen av zor5 års internkontrollplaner visar följande utfall:

Kommunstyrelsen hade sex nämndspecifika risker, varav en (delegation)
kan anses ha bäring på granskningsområrlet. lþpföìjningen visade inga
brister.

Barn- och ungdomsnämnden hade tre nämndspecifìka risker, dock ingen
mcd büring pü grunsluringsområdet.

Kulturnämnden hade sex nämndspecifika risker. En av dessa hade bäring på
granskningsområdet: inköpskort First Card. Som åtgärd skärptes rutinen att
bilägga kvitton i fakturan. En granskning genomfördes och ingen awikelse
rapporterades.

Fritidsnämnden harle tolv nämndspecifika risker. Fyra av dessa hade bäring
på granskningsområdet och berörde kontanthantering i ungdoms-
verksamheten och fakturering. Uppföljning av samtliga fall, utom ett (mtin
för bankningar/kontanthantering i ungdomsverksamheten), visade inga
awikelser.

a

a

a

a
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S. Reuisíonell bedörnníng
Au stifunníng rnot kontr ollrnãl
Bedömning au kontrollmâI t

5.7.
5.1.1.
H ar ko mmunstg r eI s en g eno mft r t b e dö mníng ar ou u or i u erks amhet er na r isker
kanupptröda?

Frågeställningar rörande etik, korruption och oegentligheter hanteras i huvudsak
inom ramen för det ordinarie internkontrollarbetet och tas upp i de riskanalyser
som nämnder och kommunstyrelsen gör. Samtliga granskade internkontrollplaner
innehåller risker med bäring på frågor avseende etik, korruption och oegentligheter.
Det framkommer dock att risk- och väsentlighetsanalyserna kan utvecHas genom
en mer systematisk och genomarbetad bakomliggande riskanalys.

Bisysslor, inköp och upphandling samt rekrylering är exempel på riskområden som
identifieras vid intervjuer. Det finns behov av att öka den generella beställar-
kompetensen och det lokala stödet kring avtal och inköp. Det finns ingen
dokumenterad, systematiserad eller kommunicerad rutin för bakgrundskontroller
vid rekrytering.

Bedömning: Delvis uppfi'ltt

5.i.2. Bedömning au konffolhnåI z
H ar kommunsty r els en utarb etat riktlinj er for det for eby g g ande arb etet?

Riktlinjer och rutiner som rör flera frågor med bäring på granskningsområdet har
tagits fram sedan PwC:s granskning ãr zotz; de är dock inte samlade i ett eget
dokument. Vallentuna s Rutiner for inköp s amt V ollentuna ko mmuns r e g ler þr
bísgsslor ochftrtroendeskadlig uerksamhet reviderades respektive antogs år zor5.
Vallentuna upphandlingspolicy är under bearbetning.

PwC:s granskning är zotz identifierade behov av att skapa ett samlat dokument för
att tydliggöra de regler som gäller för representation och attestering av fakturor
avseende detta. Kommunens attestreglemente är från zoo6. För att säkerställa att
det är anpassat efter nuvarande organisation och uppdrag kan reglementet behöva
ses över. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett eget förtydligande
kring attestering.

Bedömning: Delvis uppf,'llt
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S.i.S. Bedöttutíng üu kontrolhnãI 3
G e no mfi)r s de t þr eby g g ande arb e t et enlig t ant ag na r iktlíryi er ?

Vallentunas regler för bisysslor och förLn¡entleskadlig verksarnhel är kända och
insamling och kartläggning görs årligen enligt antagna riktlinjer.

Kultur och medvetenhet lyfts fram som det främsta verktyget i det förebyggande
arbetet. Inom barn- och ungdomstörvaltningen pågår ett utvecldingsarbete för att
främja samverkan och transparens.

I samband med nyanställning och nya mandatperioder förekommer viss
introduktion kring etik, korruption och oegentligheter. Stödmaterial finns
tiìlgängligt via kommunens intranät, men en systematisk vidareutbildning för
chefer och anställda saknas.

Utöver dessa insatser, genomförs det förebyggande arbetet inom ramen för
l-^**---^-^ ^-L^+^ *^l .3.^+^** l.^.^+-^llrtLrlllrrlullurls ¿t r t u LU lt ruLf ltlLUr rl l\(JllLr rJll.

Bedömning: Delvis uppfullt

5.1.4. Bedömning Gu kontrollmã|4
Genoffir s konn oller au risker ftr oeg entlig heter?

Kontroller av riskområden görs i huvudsak inom ramen för det ordinarie
internkontrollarbetet. För att kontrollen ska vara relevant behöver interkontroll-
^l^-^--^ 1-^-^-^^ ^3 ^- +-Äçl'-xl,^- -;-1, ^^L .,;,i-^-+li-l-^+----ì.,o
Pr4rrvrrrq uqJçr4Ð I/4 u¡r Lrqrroq^vr rlJ^ vu¡r vuúuuLuõrrvloqrrsrJÚ.

Vid PwC:s granskning âr zotz framkom att kontroller avseende förtroendekänsliga
poster skulle genomföras inom ramen för kommunens internkontroll. Sedan zorz
har nya rutiner skapats kring resor och representation, användning av inköpskort
och attestering av fakturor. Dc nya rutincrna inncbär att riskcr och kontroller
avseende dessa frågor hanteras löpande. De ingår därför inte i planerna för
internkontroll.

Det görs en årlig kartläggning av bisysslor, men det genomförs inga systematiska
kontroller, såsom stickprov, för att kontrollera att sammanställningen ger en
korrekt bild. Chefers personalkännedom uppges innebära en slags kontroll av
bisysslor. Det ställer dock krav på chefens personliga kännedom om de anställda.

Bedömning: Delvis uppfftlt

S.i.S. Bedönming au kontrollmä|5
Fínns det beredskap for händelser?

Det saknas riktlinjer eller rutiner för hantering av en händelse (oegentlighet) och
det fînns ingen formaliserad visselblåsarfunktion. Ansvaret ligger hos ordinarie
chefsled. Ett klimat eftersträvas som präglas av en öppen dialog där brister och
oegentligheter kan påtalas. Det är inte tydligt uttalat vilka kanaler som ska
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användas för att påtala oegentligheter. Det är inte tydligt vart en anställd ska vända
sig om närmaste chef agerar felaktigt.

Bedömning: Ej uppfyllt

5.1.6. Bedönmíng au kontrollmãI 6
Vílken uppfolj ning o ch r app ort ering for ekommer ?

Uppföljning av bisysslor görs en gång per år enligt beslutade riktlinjer. Utöver det
gör nämnderna en uppföljning två gånger per år inom ramen för arbetet med
internkontroll. Vid eventuella brister lämnas en åtgärdsrapport i samband med
årsuppföljningen. Därtill gör kommunstyrelsen en samlad bedömning av hur
kommunens interna kontrollsystem fungerar och föreslår förbättringsåtgärder vid
brister.

Bedömning: Uppfyllt

5.2. Suar på.reuísíonsfrägorna
Granskningen syftade till att besvara följande två revisionsfrågor:

. .är kommunstyrelsens arbete med EKO-frågor öndamålsenlígt?

. Är den ínterna kontrollen auseende EKOfiågor tillräcklíg?

Granskningen har även omfattat en uppföljning av den granskning som
genomfördes av PwC âr zotz.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens arbete med
EKO-frågor inte är helt ändamålsenligt. Den interna kontrollen avseende EKO-
frågor är inte helt tillräcklig.

Den sammanfattande bedömningen baseras på iakttagelser och bedömningar av de
sex kontrollmålen.

5.5. R:ekotntrt.err.do,tíoner
Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi
följande rekommendationer:

Fördjupa risk- och väsentlighetsanalysen kring EKO-frågor i allmänhet och
kring bisysslor, inköp/upphandling samt rekrytering i synnerhet

Ta fram riktlinjer och rutiner för beredskap för händelser (oegentligheter)
som till exempel tydliggör vart en anställd ska vända sig om närmaste chef
agerar felaktigt

Säkerställa att chefi ntroduktionen och chefsutvecklingen genomförs enligt
intentionerna och har ett tydligt innehåll kring EKO-frågor

a

a

a
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BíIøgor
BíIc,ga 7: Grørttsko,de dokwnent

Upphandlingspolicy

Rutinervid inköp

Attestreglemente

Regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet

Reglemente för internkontroll

Kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner zo16 och
uppföljning av internkontroþlaner 2015

Information och checHista inför introduktion av nya chefer

Kommunikationsstrategi

Klisledningsplan

a

a
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