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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun har PwC 
genomfört en granskning avseende den ekonomiska styrningen och kontrollen.  

I Vallentuna kommun finns reglementen, riktlinjer, policydokument m.m. avseende 

området ekonomisk styrning och kontroll. Syftet med dessa regler, riktlinjer och 

policydokument (”styrdokument”) är att säkerställa en tillräcklig intern kontroll och 

en ändamålsenlig styrning. Det är viktigt att dessa dokument är relevanta, tydliga, 

aktuella och kända. Dessutom är det givetvis av vikt att de tillämpas.  

1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 
Den övergripande revisionsfråga som ska besvaras med anledning av granskningen 
är: 

 Har kommunstyrelsen utformat regler, riktlinjer eller 
policydokument för väsentliga processer och rutiner inom 
området ekonomistyrning och kontroll i syfte att säkerställa en 
tillräcklig intern kontroll och ändamålsenlig ekonomisk 
styrning? 

 
Granskningen syftar till att besvara följande kontrollmål: 

1. Det finns dokumenterade reglementen, riktlinjer, policyer för väsentliga 

rutiner inom området ekonomisk styrning och kontroll 

2. Styrdokumenten är relevanta och tydliga 

3. Styrdokumenten är aktuella 

4. Styrdokumenten är kända i organisationen 

5. Styrdokumenten tillämpas i organisationen 

 

1.3 Revisionsmetod 
Den första delen av granskningen avser en kartläggning av vilka regler, riktlinjer 

och policyer som finns inom aktuellt område. Ett urval av dessa styrdokument har 

sedan valts ut utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och bedöms sedan 

utifrån kontrollmål två och tre. Den andra delen av granskningen avser ett antal 

intervjuer med controllers/ekonomer på kommunens förvaltningar för att fånga 

upp synpunkter kring kontrollmål fyra och fem.   

Granskningen bygger på intervjuer med berörda personer samt studier av relevant 

dokumentation. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen. 
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Följande personer har intervjuats för granskningens andra del: 

 Ekonomichef, kommunledningskontoret 

 Redovisningschef, kommunledningskontoret 

 Controller, kommunledningskontoret 

 Controller, kommunledningskontoret 

 Controller, socialförvaltningen 

 Ekonom, barn- och ungdomsförvaltningen 

 Ekonom, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Samordnare ekonomi och administration, fritidsförvaltningen 

 Ekonom, kulturförvaltningen 
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2 Granskningsresultat Del 1 – 
dokumentstudier 

2.1 Förekomst av styrdokument gällande 
ekonomisk styrning och kontroll 

I samband med genomgång/inventering och kontroll har följande dokument i 

kommunen med bäring på ekonomisk styrning och kontroll särskilt identifierats: 

 Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 

Vallentuna kommun – antagen av kommunfullmäktige i december 2004 och 

reviderad i januari 2009 

 Reglemente för intern kontroll – fastställt av kommunfullmäktige i 

december 2000 

 Centrala direktiv och anvisningar för intern kontroll – fastställd av 

kommunstyrelsen i januari 2001 

 Placerings- och finansieringspolicy för Vallentuna kommun – fastställd av 

kommunfullmäktige i januari 1991 och reviderad i januari 1999 

 Kravrutin för Vallentuna kommun – fastställd av kommunstyrelsen i 

februari 2000 och senast reviderad i maj 2008 

 Reglemente för kontroll av verifikationer, attestreglemente – antaget av 

kommunfullmäktige i december 2006 

 Regler för lokalförsörjning och internhyra – fastställd av 

kommunfullmäktige 2011 

 Avtalsrutin – antagen av kommunstyrelsen i april 2002 

 Anvisningar för inköp – antagen för kommunledningskontoret 2012 och 

uppdaterad senast 2012-03-15 

 Policy för upphandling – fastställd av kommunfullmäktige 2005 och senast 

reviderad 2010 

 Upphandlingshandbok 
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2.1.1 Avstämning mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

1. Det finns dokumenterade 

reglementen, riktlinjer, policyer 

för väsentliga rutiner inom 

området ekonomisk styrning och 

kontroll 

 

Delvis uppfyllt – Kommunen har 
styrdokument för de flesta väsentliga 
rutiner inom området ekonomisk 
styrning och kontroll. Det finns dock 
några områden där styrande dokument 
saknas, t.ex. riktlinjer för 
investeringsverksamhet, exploatering, 
representation, mutor/jäv etc. 

 

För avstämning mot kontrollmål två och tre har följande styrdokument valts ut för 

granskning: 

 Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 

Vallentuna kommun 

 Reglemente för kontroll av verifikationer – attestreglemente 

Dessa två har valts ut eftersom det var de övergripande styrdokument som nämndes 

mest under intervjuerna.  

2.2 Styrdokumentens relevans och tydlighet 
Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 

Vallentuna kommun är i huvudsak relevant och tydligt men tämligen 

övergripande. I dokumentets inledning går det att läsa att ”ekonomiavdelningen 

inom kommunledningskontoret ger ut anvisningar för tillämpning av detta 

dokument”. Några sådana anvisningar finns dock inte.  

Det finns några delar som uppfattas som otydliga, t.ex. följande: 

 På sidan två står följande ”i verksamheten skall bl.a. bestämmelserna i 

följande särskilda dokument vara styrande – kommunala redovisningslagen 

(KRL), lagen om offentlig upphandling (LOU), policy för upphandling, 

attestreglemente, reglemente för intern kontroll, delegationsordning för 

personal/organisationsfrågor, övriga policys och anvisningar fastställda av 

KS/KF”.  I stycket exemplifieras endast vissa styrande dokument och det gör 

att en helhetsbild saknas.  

 Avsnitt 4.8 Budgetavvikelse/resultatöverföring känns oklart. Det bör 

klargöras vilka regler som ska gälla resultatöverföring mellan åren och 

exempelvis vilka incitament en nämnd har att leverera ett positivt överskott.  

Reglemente för kontroll av verifikationer – attestreglemente är i 

huvudsak relevant och tydligt. Det kan emellertid ifrågasättas om det är 

ändamålsenligt att reglemente och anvisning ligger i samma dokument och är tagna 

som ett gemensamt dokument av kommunfullmäktige. Om anvisningarna 
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dokumenteras separat kan de ändras efterhand om förhållandena förändras i 

kommunen. För några år sedan gjordes ett försök med att uppdatera 

attestreglementet men då togs beslutet att delegationsordningen borde uppdateras 

först. Detta har också gjorts men arbetet med att uppdatera attestreglementet 

upptogs aldrig.  

Det finns några delar som uppfattas som otydliga, t.ex. följande: 

 Vi har även noterat att det i attestreglementet finns undantag gällande 

tvåhandsprincipen. Undantag gäller för abonnemangsfakturor t.ex. telefon, 

lokalhyror, el, vatten etc., förskottsfakturor t.ex. anmälningsavgifter, á-

contofakturor samt skatter och avgifter. Det finns dock inget beskrivet varför 

ett undantag görs för dessa fakturor och om någon extra kontroll görs. 

 Det finns inget angivet i reglementet att attest inte skall utföras för resor, 

representation, kurser eller liknande där den attestberättigade själv deltagit. 

2.2.1 Avstämning mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

2. Styrdokumenten är relevanta 

och tydliga 

 

 

Delvis uppfyllt – Kommunens 
styrande dokument bedöms i huvudsak 
vara relevanta och tydliga men 
tillämpningsanvisningar saknas till 
reglerna för styrning och uppföljning 

 

2.3 Styrdokumentens aktualitet 
Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 

Vallentuna kommun är antaget av kommunfullmäktige 2004 och senast 

reviderat 2009. Vår granskning visar att det finns delar i dokumentet som inte är 

aktuella, bland annat följande: 

 På sidan två står det att ”service- och kvalitetsdeklarationer införs successivt 

för att tydliggöra vad kunden/brukaren kan förvänta sig av tjänsten, skapa 

rutiner för att hantera missnöje och klagomål, kundorientera förvaltningen 

samt engagera personalen i ett processorienterat förbättringsarbete”. Dessa 

deklarationer finns inte.  

 På sidan tre är inte de resultatfinansierade resultatenheterna uppdaterade. 

 På sidan fyra står följande ”TuFa svarar för lokalanskaffningen i nära 

samverkan med förvaltningar och nämnder genom arbetsmodell för 

strategisk lokalresursplanering som fastställdes av kommunstyrelsen 2003-

04-14” och efter det följer en beskrivning av modellen. Allt detta är 

inaktuellt eftersom kommunfullmäktige 2011-06-13 § 13 fastställde nya 

regler för lokalförsörjning och internhyra.  
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 På sidan fyra finns även en skrivning om pengfinansierade resultatenheter. 

Denna är inte uppdaterad med gymnasier och hemtjänst.  

 På sidan fem står att ”den nominella räntesatsen fastställs årligen i budgeten 

och avskrivningstiderna följer rekommendationen från Sveriges Kommuner 

och Landsting”. SKL har dock inga rekommendationer för avskrivningstider 

längre. Däremot ger Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) vägledning i 

sin idéskrift Avskrivningar - avgränsning, värdering och nyttjandeperioder 

för materiella och immateriella tillgångar.  

 Det framgår bl a att ”större pågående byggnads- och anläggningsprojekt 

(över 1 mnkr) belastas under byggnadstiden med internränta i relation till 

nedlagt kapital”. Systemet med internränta under byggnadstiden 

avskaffades 2010. 

Reglemente för kontroll av verifikationer - attestreglemente är antagen av 

kommunfullmäktige 2006 och har sedan dess inte reviderats.  Vår granskning visar 

att det finns en brist i att dokumentet inte anpassats till att kommunen främst 

använder elektroniska attester. I reglementet finns elektronisk attest nämnt men 

ligger ”underordnat” pappersattest.  

Attestförteckningarna på förvaltningarna uppdateras årligen och kan därmed anses 

som aktuella.  

 

2.3.1 Avstämning mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

3. Styrdokumenten är aktuella 

 

Delvis uppfyllt – Kommunens 
styrande dokument bedöms vara i 
behov av viss uppdatering. Ett flertal av 
kommunens styrdokument listade i 
avsnitt 3.1 är mer än tio år gamla.  
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3 Granskningsresultat del 2 - 
intervjuer 

3.1 Kännedom om styrdokumenten 
Respondenterna är eniga om att det finns en relativt god kännedom om de 

styrdokument som berör ekonomisk styrning och kontroll, även om den alltid kan 

bli bättre. En av de intervjuade lyfter fram att det handlar om att ”hålla sig 

informerad”, d.v.s. att det är upp till var och en att se till att ha kännedom om 

styrdokumenten och eventuella uppdateringar.  

De intervjuade har god kännedom om vilka styrdokument som finns i deras 

verksamhet och även om deras innehåll. De mer kommunövergripande 

styrdokumenten är också kända ute på förvaltningarna men inte i samma 

utsträckning som på kommunledningskontoret eftersom de där inte används på 

samma sätt i det dagliga arbetet.  

Alla kommunens styrdokument finns på kommunens intranät och de intervjuade 

framhåller att dokumenten är enkla att hitta när de väl behövs.  Kommunen har i 

månadsskiftet maj/juni lanserat ett nytt intranät och vad de intervjuade hittills kan 

bedöma så fungerar detta på ett ändamålsenligt sätt och är användarvänligt. En 

fördel som nämns med det nya intranätet är att varje förvaltning kan skapa sin egen 

vy och på så sätt lyfta fram de styrdokument som är aktuella för just den 

förvaltningen.  

I kommunen finns ett controllernätverk och ett redovisningsnätverk som träffas 

regelbundet och där aktuella ekonomi- och kontrollfrågor diskuteras.  

Controllernätverket är enligt de intervjuade ett välfungerande nätverk som träffas 

varje månad för diskussion. Redovisningsnätverket träffas däremot bara några 

enstaka gånger per år och fungerar mer som ett informationsmöte.  

Det råder delade meningar om huruvida nyanställda får en bra introduktion till 

kommunens styrdokument gällande ekonomisk styrning och kontroll. Några menar 

att det i flera fall varit en överlag dålig överlämning och då har någon introduktion 

till styrdokumenten aldrig gjorts medan andra pekar på att det fungerar på ett bra 

sätt. Enligt ekonomichefen ordnas det varje halvår en introduktion för nyanställda 

där bland annat den ekonomiska styrmodellen presenteras. 

3.1.1 Avstämning mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

4. Styrdokumenten är kända i 

kommunen 

 

Uppfyllt – Utifrån intervjuerna 
bedömer vi att kännedomen om 
väsentliga styrdokument är god.  
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3.2 Styrdokumentens tillämpning 
I samband med intervjuerna har frågan ställts vilka styrdokument, gällande 

ekonomisk styrning och kontroll, som främst används i kommunen. De flesta av 

respondenterna är eniga om att det främst är de egna rutinerna och riktlinjerna som 

används i det dagliga arbetet i verksamheterna och att de kommunövergripande 

styrdokumenten hamnar lite i skymundan. De flesta nämner ändå regler för 

styrning och uppföljning och attestreglementet.  

Det finns olika förklaringar till varför vissa kommunövergripande styrdokument 

inte används. En synpunkt är bl.a. att det blir alldeles för generellt när innehållet i 

ett styrdokument ska kunna appliceras på verksamheter av så vitt skilda typer som 

finns i en kommun att gapet mellan verkligheten och styrdokumenten är för stor 

och att man hellre använder sig av mer verksamhetsnära dokumentation, som t.ex. 

arbets- och rutinbeskrivningar. Det finns även synpunkter på att kommunplanen 

och verksamhetsplanen är de bästa och mest konkreta styrdokumenten. 

När det uppstår funderingar angående övergripande ekonomistyrningsfrågor så 

brukar förvaltningarna kontakta ekonomiavdelningen för vägledning. 

En förbättring som nämns är att rutinerna för framtagningen av VASARU-

rapporterna har förbättrats avsevärt efter att det webbaserade programmet Stratsys 

har tagits i bruk. Förut har rapporten framställts i två olika dokument i excel och 

word, något som skapade vissa tekniska problem då enbart en person åt gången 

kunde vara inne och arbeta i dokumenten. I och med det webbaserade programmet 

kan flera vara inne samtidigt och allt arbete görs i samma program. En 

projektgrupp för Stratsys har tillsatts och den har sammanställt mallar och 

riktlinjer för arbetet. Stratsys användes för första gången vid T1 2012.  

3.2.1 Avstämning mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

5. Styrdokumenten tillämpas i 

kommunen 

 

Delvis uppfyllt – Granskningen visar 
att vissa av kommunens övergripande 
styrdokument är för generella för att 
användas i det dagliga arbetet i 
verksamheterna.  
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3.3 Övriga iakttagelser från intervjuerna 
I samband med de intervjuer som hållits har frågor ställts om det finns något 

område med bäring på ekonomisk styrning och kontroll som de intervjuade 

bedömer inte finns tydligt reglerat/dokumenterat i Vallentuna kommun. Här 

varierade svaren men bland annat följande föreslogs:  

 Riktlinjer för investeringsverksamhet 

 Riktlinjer för exploatering 

 Riktlinjer för budgetansvariga 

 Bättre rutiner för intern kontroll.  Varje förvaltning gör i dagsläget en egen 

utformning och därför behövs det bättre mallar och verktyg. Detta för att 

den interna kontrollen ska kunna bli en naturlig del av det dagliga arbetet i 

verksamheterna.  

 Anvisningar för det nya hyressystemet som infördes 2011-07-01, framförallt 

kring uppsägningar, prislista vid extern uthyrning, eventuell koppling till 

upprustningsplaner m.m. 

 I allmänhet bättre rutinbeskrivningar för alla typer av dagliga rutiner inom 

ekonomisk styrning och kontroll. 

 Bättre information om upphandling/ramavtal 

För vissa av ovan nämnda områden finns det framtagna dokument som är 

tillgängliga på intranätet. Varför dessa omnämns i intervjuerna kan dels bero på att 

de inte är kända och dels bero på att de inte anses tillräckligt tydliga. 

Det framkommer även i intervjuerna att det pågår en del organisatoriska 

förändringar som gör att delar av styrdokument kan uppfattas som inaktuella men 

att en översyn skjuts fram i väntan på att den nya organisationen ska falla på plats.  
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4 Sammanfattande bedömning 
och rekommendationer 

 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att 
kommunstyrelsen till viss del har utformat regler, riktlinjer eller policydokument 
för väsentliga processer och rutiner inom ekonomistyrning och kontroll i syfte att 
säkerställa en tillräcklig intern kontroll och ändamålsenlig ekonomisk styrning,  
 
Nedan följer en avstämning gentemot tidigare formulerade kontrollmål utifrån det 
som framkommit i samband med granskningen: 

 

1. Det finns dokumenterade reglementen, riktlinjer, policyer för väsentliga 

rutiner inom området ekonomisk styrning och kontroll. Delvis uppfyllt – 

Kommunen har styrdokument för de flesta väsentliga rutiner inom området 

ekonomisk styrning och kontroll. Det finns dock några områden där 

styrande dokument saknas, t.ex. riktlinjer för investeringsverksamhet, 

exploatering, representation, mutor/jäv etc. 

2. Styrdokumenten är relevanta och tydliga. Delvis uppfyllt – Kommunens 

styrande dokument bedöms i huvudsak vara relevanta och tydliga men 

tillämpningsanvisningar saknas till reglerna för styrning och uppföljning. 

3. Styrdokumenten är aktuella. Delvis uppfyllt – Kommunens styrande 

dokument bedöms vara i behov av viss uppdatering. Ett flertal av 

kommunens styrdokument listade i avsnitt 3.1 är mer än tio år gamla. 

4. Styrdokumenten är kända i organisationen. Uppfyllt – Utifrån intervjuerna 

bedömer vi att kännedomen om väsentliga styrdokument är god. 

5. Styrdokumenten tillämpas i organisationen. Delvis uppfyllt – 
Granskningen visar att vissa av kommunens övergripande styrdokument är 
för generella för att användas i det dagliga arbetet i verksamheterna. 

 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att styrdokument finns inom alla väsentliga områden gällande 

ekonomisk styrning och kontroll. 

 Uppdatera och aktualisera rådande styrdokument utifrån kommunens 

nuvarande organisation och arbetsformer.  

 

 


