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Uppföljning av revisonens tidigare genotlr-
förda granskningar åren 2OI2-2OL3
PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljning av
ett antal tidigare genomfördagranskningar åren 2oL2-2olg. Resultatet framgår av
bifogad rapport.

Syftet med uppföljningen är att kontrollera om åtgärder vidtagits med anledning av
de bedömningar och åtgärdsförslag/rekommendationer som lämnades i de ur-
sprungliga granskningarna.

Av totalt 37 rekommendationer bedömer vi ez som uppfrllda, sju delvis uppfyllda
medan åtta inte är uppfyllda. Av de åtta rekommendationerna som inte åtgärdats
rör tre stycken barnkonventionen och tre stycken inköp/upphandling/
utbetalningar.

De granskningar som ingått i denna uppföljning är:

. Granskning av investeringar (zorz)

. Granskning av kommunens arbete med EKO-frågor, frågor om bisyss-
lor samt förtroendekänsliga poster (zotz)

. Granskning av ekonomisk styrning och kontroll (zorz)

. Granskning av styrning och anpassning till kundvalssystemet LOV
(zotz)

. Granskning av kommunens arbete utifrån Barnkonventionen (zor3)

. Granskning av tillförlitlighet i system och rutiner för leverantörsfaktu-
ror inklusive manuella utbetalningar (zor3)

. Granskning av näringslivsverksamheten (zorg)

. Granskning av inköp och upphandling (zor3)

. Granskning av lT-verksamheten (zorg)

. Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola
(zorg)
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Revisorerna utgår ifrån att ännu inte vidtagna åtgärder genomförs eller att respek-
tive nämnd i annat fall motiverar varför åtgärden inte är aktuell. Redovisningen
sker via rutinen L.2.Bg.
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7 a

PwC har på uppdrag avVallentuna kommuns revisorer genomfört en uppföljning av
tidigare granskningar giorda under åren zorz-2o18. Revisionsfrågan som skulle
besvaras lydde: Vílks &tgärder hør uídtø,gíts ¡ned anledníng au denbe-
dömníng och de ãtgärds/örslø,g so¡nlä¡¡tno:ts í zotz och zotg-&rs
granskníngar?

Den sammanfattande bedömningen för respektive granskning baseras på en samlad
bedömning av huruvida åtgärder vidtagits, samt i vilken utsträckning. Detta enligt
de rekommendationer som lämnades i granskningsrapporterna.

Bedömning Antal rekommendationer

S c;tnrnø;nfø:tt snde b e dömníng

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfullt

22

7
8

Totalt 37

Bedömningen grundar sig på följande

o Granskning av investeringar (zorz)
Kommunen har tagit fram en blankett för strategiska beslut för att få en enhetlig
dokumentation av ansvar och befogenheter. Fastighetsavdelningen har tagit fram
en process för byggprojektledning där projektets totalkostnad framgår från behovs-
analysen. Vidare görs riskanalyser både i samband med förprojekteringen och i de-
taljprojektering och arbete med en investeringspolicy har påbörjats. Fyra av de
lämnade rekommendationerna bedöms uppfrllda. En rekommendation bedöms
delvis uppfulld.

. Granskning av kommunens arbete med EKO-frågor, frågor om
bisysslor samt ftirtroendekänsliga poster (zo rz)

Kommunen har fastställt ett nytt reglemente för internkontroll och tagit fram en
rutinbeskrivning för anställds bisyssla. Kommunen har även infört ett digitalt sy-
stem, Stratsys, som innebär ett mer enhetligt arbetssätt och underlättar uppföljning
av internkontroll. Av de rekommendationer som lämnades bedöms alla fiira vara
uppfrllda.

. Granskning av ekonomisk styrning och kontroll (zorz)
Kommunen har antagit en ny finanspolicy och fastställt ett nytt reglemente avse-
ende internkontroll. En översyn av hela den kommunala författningssamlingen har
genomförts och en ny struktur för samtliga styrdokument har tagits fram. Utifrån
de åtgärder som vidtagits bedöms båda rekommendationerna uppfi'llda.
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. Granskning av styrning och anpassning till kundvalssystemet
LOV (zorz)

Kommunen har inte fattat beslut om att införa ett system för tidmätning. Ett förslag
till nya rutiner av klagomålshantering har arbetats fram och nya rutiner för hante-
ring ska införas. Utifrån det bedöms en rekommendation delvis uppfflld och en ej

uppfrlld.

. Granskning av kommunens arbete utifrån Barnkonventionen
(zorg)

Barnets särställning och barnkonventionens intentioner har inte tydliggiorts i var-
ken kommunplanen eller nämndernas verksamhetsplaner. En utredning avTryg-
gare Vallentuna har genomförts, och ska ligga till grund för det framtida arbetet på

området. En rekommendation bedöms upp{yltd och tre rekommendationer ej upp-

fi'llda. En rekommendation bedöms delvis uppfulld.

r Granskning av tillftirlitlighet i system och rutiner füir leveran-
törsfakturor inklusive manuella utbetalningar (zo r3)

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en skriftlig rutin avseende uppfölj-
ning och avslut av behörigheter och gjort en total genomgång av leverantörsregistret
som kontinuerligt underhålls. Vad beträffar upplägg av nya användare som ska re-
gistrera leverantörer så fär de inte också ha attesträtt. Vi bedömer att två rekom-
mendationer anses vara uppfi'llda och två ej uppfrllda.

. Granskningavnäringslivsverksamheten (zorg)
Kommunen har antagit en näringslivspolicy samt en handlingsplan för högre till-
gänglighet. I samband med återrekryteringen av näringslivschef ska den centrala
näringslivsfunktionens roll och organisation ses över. Utifrån vidtagna åtgärder
bedöms två rekommendationer uppfi{lda, två delvis uppfullda och en ej uppfrlld.

o Granskning avinköp och upphandling (zog)
Rutinerna för inköp har reviderats och en policy för inköp och upphandling har ta-
grTs fram. Vidare har kommunen upprättat en a\¡taÌsdatabas som kontinuerligt upp=

dateras. Kommunen genomför även utbildningar där direktupphandling, upphand-
lingar, avtal samt inköp tas upp. Utifrån vidtagna åtgärder bedöms fem av de läm-
nade rekommendationerna uppfullda, en delvis uppfylld och en ej uppfulld.

o Granskning av lT-verksamheten (zog)
Kommunen har påbörjat projektet "IT2ot5" som ska vara klart i januari zotí.Inom
ramen för projektet ingår framtagandet av en IT-styrningsmodell. PwC har tagit del
av arbetsunderlag och projektet är tidsbestämt. Rekommendationen bedöms där-
med delvis uppfylld.

. Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i färskola och
grundskola (zo4)

Kommunen har upprättat en tydlig plan för arbetet med att stärka strukturen avse-

ende planering, dokumentation, analys och uppföljning. Planen innehåller tydliga
aktiviteter på samtliga organisatoriska nivåer och den är tidssatt inom en två-
årsperiod. Rekommendationen som lämnades bedöms uppfylld.
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Inledníng
2.7. Bøkgrund
De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som
bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för
genomförande. En viktig del av revisionens arbete är därför att följa upp tidigare
granskningar för att se om åtgärder har vidtagits med anledning av dessa. Vallen-
tuna kommuns revisorer har uppdragit PwC att följa upp granskningar genomförda
under åren zorz-2o13.

2.2. Reuisíonsfr&ga
Den övergripande revisionsfrågan som skulle besvaras vav Vílka &tgärder hoir
uídtagít s tne d" anledníng au de¡t b e d.örnníng o eh de &tg är dsJñr slag s orn
lätnnc:ts í z o tz och z o t g- &rs grønskníng ar?

2.5. Augränsn:ín.g
Granskningen avser åren zorz-2o19. De områden som ansetts fungera tillfredstäl-
lande har inte tagits med i granskningen. Inte heller berörs granskning av delårs-
rapport och årsredovisning, dessa följs upp på annat sätt.

Inom ramen för denna granskning har följande granskningar följts upp:

Granskning av investeringar (zot z)a

a Granskning av kommunens arbete med EKO-frågor, frågor om bisysslor
samt förtroendekänsliga poster (zorz)

Granskning av ekonomisk styrning och kontroll (zorz)

Granskning av styrning och anpassning till kundvalssystemet LOV
(zotz)

Granskning av kommunens arbete utifrån Barnkonventionen (zor3)

Granskning av tillförlitlighet i system och rutiner för leverantörsfakturor
inklusive manuella utbetalningar (zor3)

Granskning av näringslivsverksamheten (zor3)

Granskning av inköp och upphandling (zorg)

Granskning av IT-verksamheten (zorg)

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola
(zorg)

a

a

a

o

a

a

a

a
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2.4. Reufsionstnetod
Genomgång har skett av revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder som an-
getts i lämnade revisionsrapporter och missivbrev till nämnder och styrelser. Däref-
ter har granskning skett av eventuella svar som revisorerna fått från respektive
nämnd/styrelse och lägesbeskrivningar har inhämtats från berörda tjänstemän. En
bedömning enligt UppfuIlt/DelußtrypfuUt/Ej ttppfullt har gjorts utifrån vidtagna
åtgärder enligt de rekommendationer som lämnades i rapporterna.

Revisonsrapporten har varit föremål för sakgranslining av respektive förvaltning.
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g. Inuesteríngar
5.7. Sø:mtnø:nføttníng øu genornfi)rd grønskníng
PwC genomförde zotzpä uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna
kommun en granskning som syftade till attbedöma om Kommunstyrelsen ochbe-
rörda nämnder haft en ändamålsenlig styrning och kontroll av investeringspro-
jekten.

Efter genomförd granskingen bedömdes att Kommunstyrelsen och berörda nämn-
der i vissa delar hade en ändamålsenlig styrning och kontroll av investeringspro-
jekten. Motiven till ställningstagandet baserades på resultatet utifrån de sju upp-
ställda kontrollmålen.

9.2. Reuisorerrreu:s rekomrtnendø:tíoner
För att förbättra kommunens styrning och kontroll av investeringsprojekt rekom-
menderades följande:

Dokumenterad investeringsmodell bör tas fram, d.v.s. en beskrivning av
processens olika delar från det att behov uppstår till dess att projektet slut-
redovisas. (Enligt uppgift pågår ett arbete med att förtydliga kommunens
projektmodell)

a

a

a

a

a

Vid kalþlering av ett projekts beräknade totalkostnader bör tas fram och
användas en blankett som säkerställer att de krav som ställs för att investe-
ringen skall kunna ske utifrån kommunens anvisningar beaktas (bl.a. hur
lokalkostnaden förändras, effekter på verksamheten etc.)

Riskanalys bör göras som ett led i programarbetet och löpande uppdateras
under projektets gång. Kommunen bör även ställa krav på riskanalyser i
samband med upphandling av investeringsprojekt

För att få en enhetlig dokumentation av ansvar och befogenheter bör en
blankett tas fram som uppdateras löpande utifrån de olika skedena i pro-
jektet (förstudie, programarbete, projektering, byggnation osv) och även uti-
från ändrad bemanning (gäller vid förändringar såväl inom kommunen som
för konsulter, entreprenörer etc.)

Rutinerna för slutredovisning (tidpunkt och utformning) behöver tydliggö-
ras i kommunen. Skall anvisningarna i projektmodellen VAMOS tillämpas?
När i tiden skall slutredovisningen ske?
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S.S. Nätnndens/stgrelsensyttrønde
Kommunstyrelsen godkände zorz-r2-29 kommunledningskontorets förslag till svar
på revisionsrapporten. Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen instämde till stor del i synpunkterna.

Vallentuna kommun har en projektmodell som kallas VAMOS. Kommunlednings-
kontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att förtyd-
liga kommunens projektmodell och göra en särskild investeringsmodell. Revision-
ens granskning och rekommendationer kommer att användas i detta arbete.

5.4. Uppfoljníng øu uídtø;gn;ø ätgärder
De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp via dokument-
granskning och intervju med berörd tjänsteman.

Sedan genomförd granskning har fastighetsavdelningen inom samhällsbyggnad
tagit fram en process för byggprojektledning, d.v.s. investeringar. PwC har tagit del
av dokumentet, dateralzot4-rt-r3. Utöver det arbetar kommunens lokalresurspla-
neringsgrupp (LPR) löpande med utveckling av arbetet med investeringar. Främst
gäller det samordningen mellan förvaltningar och underlag för planering. LRP är ett
beredande organ till kommunens tjänstemannaledningsgrupp. Det innebär att be-
slut av strategisk betydelse fattas av ledningsgruppen och operativa frågor avgörs av
LRP. Detta regleras i den kommunala författningssamlingen (KFS), i styrdokumen-
ten 1.2.01 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Val-
lentuna kommun ocht.z.g7 Regler för lokalförsörjning och internhyra.

I samband processen ovan görs redan i behovsanalysen en beräknad totalkostnad.
Vallentuna kommun har utvecklat samarbetet mellan samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och öwiga törvaltningar tör att säkerställa att alla vet eff'ekten av investe-
ringar och kommande verksamhetskostnader. Behov och kostnadsuppskattning
infogas i lokalresursplanen för fortsatt hantering i kommunplanen (d.v.s. mål och
budget tör treärsperioden). En dag per är har politiker och tjänstemän i Vallentuna
kommun en kommunplanedag där förutsättningarna för mål och budget för kom-
mande år gås igenom. I detta arbete har samtliga förvaltningar med planerade inve-
steringar och tillkommande driftskostnader.

Som ett led i programarbetet sker riskanalys numera både i förprojekteringen bland
systemhandlingar och i detaljprojektering under bygghandling-
ar/förfrågningshandlingar. Formatet är inte helt f?irdigt utan förbättras lite varje
gång.

För att få en enhetlig dokumentation av ansvar och befogenheter har en blankett för
Strategiska beslut i samband med investeringsprojekt har tagits fram. PwC har tagit
del av detta dokument.

Vidare framkommer att ett arbete har påbörjats med att utforma ett förslag till in-
vesteringspoìicy och interna tillämpningsanvisningar. Enligt uppgift kommer poli-
cyn att innehålla allmänt om investeringar, investeringsprocessen, investeringsmo-
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dell, redovisning av investeringar, bokföring av investeringar och rapportering. PwC
har tagit del av råmaterialet där policy och anvisningar ligger samman. När allt är
klart kommer det bli wå dokument, en policy som ska antas politiskt och en anvis-
ning till denna.

5.4.1. Bedömning

Revisorernas rekommendationer Uppföljning

En dokumenterad investeringsmodell bör
tas fram.

Uppfrilt
Fastighetsavdelningen har tagit fram en
process fdr byggprojektledning.

En blankett för kalþlering av ett projekts
beräknade totalkostnader bör tas fram.

Uppfullt
I processen ovan görs redan i behovsana-
lysen en beräknad totalkostnad.

Riskanalys bör göras som ett led i pro-
gramarbetet.

Uppfrllt
Riskanalys sker numera både i förprojek-
teringen bland systemhandlingar och i
detaljprojektering under bygghandling-
ar/förfrågningshandlingar.

Blankett för att få en enhetlig doku-
mentation av ansvar och befogenheter bör
tas fram. Blanketten bör uppdateras lö-
pande utifrån de olika skedena i projektet.

Uppfullt
En blankett för strategiska beslut i sam-
band med investeringsprojekt har tagits
fram.

Rutinerna för slutredovisning (tidpunkt
och utformning) behöver tydliggöras.

Delvis uppfullt
Arbete med att ta fram en investerings-
policy och tillhörande tillämpningsan-
visningar pågår. Vi har tagit del av rå-
materialet.
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4. E KO -lr &g or, bÍsyss lor o ch frrtr o -
endekänstíga poster

4.r. So;mtnønf,øttníng øu genotnftrd grønskníng
PwC gcnomförde zorz på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna
kommun en granskning av kommunens arbete med EKO-frågor (etik, korruption
och oegentligheter), hantering avbisysslor samt granskning av så kallat förtroende-
känsliga poster.

Efter genomförd granskning var den sammanfattande bedömningen att kommun-
styrelsens interna kontroll vad gällde EKO-frågor, hantering avbisysslor samt han-
tering av förtroendekänsliga poster inte var tillräcklig eftersom brister konstatera-
des i samband med granskningen.

4.2. ,Reuisorerrurs; rekotntnendø,tíon;er
Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderades kommunstyrelsen att:

Utforma riktlinjer avseende EKO-frågor som bl.a. omfattar rutiner för hur
och när riskbedömning av oegentligheter i verksamheten ska ske, d.v.s. sys-

tematisera och strukturera kontroller av olika riskområden för att förebygga
att eventuella EKO-relaterade händelser inträffar.

a

Utforma tydligare riktlinjer för kartläggning, bedömning och uppföljning av
de anställdas bisysslor.

¡ Utforma riktlinjer och rutiner för hur redovisning av förtroendekänsliga
poster ska ske.

Löpande göra uppföljning/kontroll av ovanstående rutiner för att säkerställa
att dessa fungerar på avsett sätt.

4.5. Nätnndens/styrelsensyttrønde
Kommunstyrelsen godkände zor3-or-L4 $ 14 kommunledningskontorets förslag till
svar på revisionsrapporten om kommunens arbete med etik, korruption, oegentlig-
heter, hantering avbisysslor samt granskning av s.k. förtroendekänsliga poster.
Kommunledningskontoret instämde i att en översyn av riktlinjerna behövde ge-

nomföras och planerade att genomföra följande åtgärder:

EKO-frâgor
Kommunen behöver utöka arbetet med EKO-frågor och stöd för detta finns 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

a

a
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den r juli zote finns lagreglerna om tagande och givande av muta i ro kap. Brotts-
balken (BrB). Regler om åtal finns även i zo kap. BrB och brottet tagande av otill-
börlig förmån vid röstning finns i 17 kap. BrB. Kommunledningskontoret har för
avsikt att utforma och förbättra kommunens riktlinjer och rutiner avseende EKO-
frågor bland annat för hur och när riskbedömning av oegentligheter i verksamheten
ska ske.

Bisysslor
Kommunledningskontoret kommer att genomföra en översyn av "Policy för hante-
ring 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 endekönslig 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.

4.4. Uppfoljníng au uídtø;gn,ø &tgärder
De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp via dokument-
granskning och intervju med berörd tjänsteman.

EKO-frå,gor
Kommunen använder både SKL:s "Om mutor och jäv - vägledning för anställda i
kommuner,landsting och regioner" och näringslivskoden från Institutet Mot Mutor
(IMM). Informationen och materialet finns tillgängligt på kommunens intranät.
PwC har tagit del av dokumenten. Frågor om mutor och jäv upp tas även upp under
heldagsintroduktionen för nyanställda som kommunen genomför två gånger per år.
Mutor och jävbehandlas även vid internutbildning av chefer.

Under 2014 genomförde kommunen ett omfattande arbete med att utveckla den
interna kontrollen, både styrdokument och arbetssätt. zor4-og-29 $ 99 fastställde
kommunfullmäktige ett nytt reglemente för internkontroll. PwC har fått ta del av
detta.

Vallentuna kommun har infört ett digitalt stöd för arbetet med internkontroll och
det sker numera i verktyget Stratsys. Det digitala stödet innebär ett mer enhetligt
arbetssätt med internkontroll. Införandet påbörjades zor4 och den första uppfölj-
ningen utifrån det nya reglementet skedde vid årsskiftet 2oL4l2orS. Uppföljning av
internkontrollen rapporteras i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Arbetet
har även kompletterats med en åtgärdsrapport. Valet av områden som ska granskas

i den årliga internkontrollen baseras på en risk- och konsekvensanalys. Revisionen
genomför under 2o1S en särskild granskning av internkontrollen.

Bísysslor
Kommunen reviderade rutinbeskrivningen för anställds bisyssla zor4-rz-oz. Ru-
tinbeskrivningen utgör tillsammans med Polícyfir anstöllds bisyss/o ochuissa
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upp dr ag, Allmänna b e stömmels er (AB) $ 8, Lag en om offentlíg anst ällníng (LOA)

$ 7vägledning för hur närmaste chef ska hantera den anställdes bisysslor.

Kommunen har även infört ett elektroniskt formulär för att rapportera bisysslor
som möjliggör en bättre kontroll. Formuläret finns tillgängligt via kommunens
intranät och en länk till formuläret skickas även ut till samtliga anställda via mail en
gång per år. Via intranätet och mail till chefer sker också påminnelser om insamling
av anmälan av bisyssla. HR-avdelningen' sammanställer inkomna uppgifter om
bisysslor och redovisar årligen detta till kommunstyrelsen. Frågan om bisysslor tas

även upp vid introduktionen av nyanställda.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2o15-o3-r9 att ge kommundirektören i
uppdrag att se över Policy fir anstöIlds bisyss/a och uissa uppdrag. Kommundirek-
tören gav i sin tur vidare uppdraget till HR-avdelningen som nu arbetar med att ta
fram ett förslag till Vallentuna kommuns regler för bisysslor. Om det nya dokumen-
tet godkänns kan det komma att ersätta de två nuvarande dokumenten. Enligt upp-
gift är ärendet under beredning och ska presenteras för den politiska ledningen i
höst (planerat att vara med till nästa stoppdatum för ärenden, r4l8).

PwC har tagit del av rutinbeskrivningen samt Policy for anstäIldas br'sysslor och

ußsauppdrag som finns i den kommunala författningssamlingen.

F ör tr o endekänslig a p o st er
I kommunens fakturahanteringssystem finns en funktion som heter'T'alidera ob-
jekt". Syftet med denna funktion är att säkerställa och kontrollera att verifikationer
utförs dels i enlighet med god redovisningssed och dels för att minska risken för jäv
i samband med transaktioner där sådan kan uppstå.

Vid kontering på vissa konton (") i fakturahanteringssystemet går fakturan efter
beslutsattest automatiskt till ekonomifunktionen på respektive förvaltning för ytter-
ligare kontroll innan betalning sker. Vid kontrollen säkerställs bland annat att upp-
gift om deltagare och qrfte framgår, detta ska finnas bifogatsom en bilaga eller skri=

vas in som meddelande i en textruta i fakturahanteringssystemet. (") Dessa konton
är:

69 5t Hyra/ leasing bilar o ch andra transportmedel
69 5z Korttídshyra bilar och andr a transportmedel
Togt Hotellochlogi
Togz Resor ítjänsten
7to t Representatíon extern deltag are
Z 1 o S Repr e sentatíons g äu or
Tttt Mâltíder och arrangemang ftr anstöllda
7tg Gäuor till anstäIlda
76 5 t Itur s / konfer ens /fortbildníng for anst äIId
76 5 z Konfer ens ft r arb et s g rupp en

Vallentuna kommun har begärt en särskild granskning av vissa förhållanden rö-
rande två personer. Denna granskning har utförts av PwC på uppdrag av kommun-

1 HR-avdelningen (Human resources), personalavdelningen
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ledningen. Utifrån denna granskning arbetar kommunen med att se över behovet av
ytterligare åtgärder och förändrade rutiner.

4.4.1. Bedömning

Revisorernas rekommendationer Uppföljning

Utforma riktlinjer avseende EKO-frågor som
bl.a. omfattar rutiner för hur och när riskbe-
dömning av oegentligheter i verksamheten
ska ske, d.v.s. systematisera och strukturera
kontroller av olika riskområden för att före-
bygga att eventuella EKO-relaterade händel-
ser inträffar.

UppSllt
Reglemente för internkontroll togs 2014-
09-29.

Utforma tydligare riktlinj er för kartläggning,
bedömning och uppföljning av de anställdas
bisysslor.

Uppffltt
Rutinbeskri'rningen av anställds bisyssla
har reviderats. Ett formulär för rappor-
tering av bisyssla, som möjliggör bättre
kontroll, har även tagits fram. Kommu-
nen arbetar även med att ta fram ett nytt
regelverk.

Utforma riktlinjer och rutiner för hur redo-
visning av förtroendekänsliga poster ska ske

Uppfrllt
Kontering på vissa konton i fakture-
ringssystemet kontrolleras en ytterligare
en gång innan betalning för att säker-
ställa att betalning sker i enlighet med
god redovisningssed.

Löpande göra uppföljning/kontroll av
ovanstående rutiner för att säkerställa att
dessa fungerar på avsett sätt.

Uppffllt
Se ovan.
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S. Ekonotnísk styrníng ochkontroll
S.t. Sørntnønføttníng cru genornftrd grønskníng
PwC utförde 2oL2 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kom-
mun en granskning avkommunens ekonomiska styrning och kontroll. Den övergri-
pande revisionsfråga som skulle besvaras med anledning av granskningen var:

H ar kommunsty r els en utformat r e g ler, riktlíryj er eller p olícy dokument for
u äsentlíg a processer och rutíner inom omrädet ekonomisfurning och kon-
troll i syfte att stikerstäIla en tillräcklíg intern kontroll och ändamåIsenlíg
ekonomísk sfurning?

a

Efter genomförd granskning var den sammanfattande bedömningen att kommun-
styrelsen till viss del hade utformade regler, riktlinjer eller policydokument för vä-
sentliga processer och rutiner inom ekonomistyrning och kontroll i syfte att säker-
ställa en tillräcklig intern kontroll och ändamålsenlig ekonomisk styrning. Bedöm-
ningen gjordes utifrån granskningens fem uppställda kontrollmåI, varav ett bedöm-
des uppfullt och fina delvis uppfi'llda.

5.2. Reuísorerrr;crsrekorm:rrø;endøtíorl:er
Efter genomförd granskning rekommenderades kommunstyrelsen att:

. Säkerställa att styrdokument finns inom alla väsentliga områden gällande
ekonomisk styrning och kontroll.

Uppdatera och aktualisera rådande styrdokument utifrån kommunens nuva-
rande organisation och arbetsformer.

5.3. lr{ifunndens/,styrelsen"s AttTsnde
Kommunstyrelsen godkände kommunledningskontorets svar på revisionsrappor-
ten. Kommunledningskontoret höll med revisionen om att flera av styrdokumenten
behövde aktualiseras samt att styrdokumentens tillämpning i verksamheternas dag-
liga arbctc bchövdc scs övcr.

5.4. Uppfo$níng øu uídtøgnø ãtg¡ï,r:der
De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp via dokument-
granskning och intervju med berörd tjänsteman:

En ny finanspolicy, som ersatte den tidigare policyn, antogs av kommunfullmäktige
2otg-rr-25 $ 4r. Eftersom sþ'rdokumentet var ett av de äldsta inom området eko-
nomisk styrning och kontroll valde ekonomiavdelningen att börja med att revidera
det dokumentet. Tillämpningsanvisningar av kommunens finanspolicy uppdateras
löpande och finns på kommunens intranät. PwC har fått ta del av Finanspolicyn och
tillämpningsanvisningarna av fïnanspolicyn.
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Vallentuna kommun har genomfört en omfattande överslm av internkontrollen,
både vad det gäller styrdokument och arbetssätt. Kommunfullmäktige fastställde
2or4-og-29 ett helt nytt reglemente, som ersatte de två tidigare styrdokumenten för
internkontroll. PwC har tagit del av reglementet. Det nya reglementet, som har tyd-
liga tillämpningsanvisningar, finns också tillgängligt direkt i det webbaserade pro-
grammet Stratsys där verksamheten arbetar med internkontroll för att på så vis
göra styrdokumentet mer lättåtkomligt och synligt. Införandet av internkontrollen i
Stratsys har också gjort det tydligare för verksamheten eftersom alla arbetar i
samma verktyg och mallstruktur.

Inom området inköp och upphandÌing har en översyn genomförts och en tjänst som
inköpscontroller har tilìsatts. Flera tydliga tillämpningsinstruktioner för verksam-
heten har införts och arbetet med den systematiska uppföljningen av inköp har ut-
vecklats. Kommunen har också infört en avtalsdatabas (som är i drift) och rollbe-
skrivningar av avtalsansvarig och kvalitetsansvarig för avtal. Vidareutveckling av
kommunens upphandlingshandbok är pågående. Ett arbete pågår med att ta fram
förslag till uppdatering av kommunens policy för upphandling och utöka den med
inköpsområdet. Därefter kan arbetet med översyn av styrdokumentet "L.2.74Avtals-
regler" genomföras.

översyn av eventuella separata sþ'rdokument för investeringsverksamhet och ex-
ploateringsverksamhet pågår. Arbete med dokumentation av redovisningssystem
har inletts.

Vallentuna kommun har genomfört en översyn av hela den kommunala författ-
ningssamlingen och tagit fram en ny struktur för samtliga styrdokument. PwC har
tagit del av dokumentet "Defïnitioner på styrdokument tillhörande kommunal för-
fattningssamling". Ekonomiavdelningen har gått igenom samtliga styrdokument
utifrån kommunfullmäktiges beslut om definitioner. Ekonomiavdelningen har tagit
fram förslag på uppdaterade styrdokument som kommunfullmäktige har fastställt.
PwC har fått ta del av dessa.

Bemanningen inom ekonomiavdelningen kommer från och med hösten 2o1S att
utökas och planen är att mer resurser ska kunna avsättas för översyn av styrdoku-
ment. Det framkommer att kommunen bland annat avser att gå igenom "1.2.03 Lo-
kal föreskrift - Krav", "t.t.o7 Attestreglemente" och "1.2.01 Policy för styrning och
uppföljning av ekonomi och verksamheter".

Gällande representation och mutor och jäv följer kommunen SKL:s vägledning, och
informationen fås via intranätet. Beloppsgränser avseende representation framgår
av delegationsordningen fcir respektive nämnd.
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5.4.1. Bedömning

Revisorernas rekommendationer Uppföljning

Säkerställa att styrdokument finns inom
alla väsentliga områden gällande ekono-
misk styrning och kontroll.

uppfrllt
Kommunen har antagit en ny finans-
policy och fastställt ett nytt reglemente
avseende internkontroll.

Uppdatera och aktualisera rådande styrdo-
kument utifrån kommunens nuvarande
organisation och arbetsformer.

Uppffllt
Ekonomiavdelningen har tagit fram
förslag på uppdaterade styrdokument
som kommunfullmäktige har fastställt.
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6. Starníng och ørnilrøssning tíU
kundualssystetnet LOV

6.r. Sø:rnrnølnføttníng au genornftrd grønskníng
På uppdrag av revisorerna i Vallentuna kommun genomförde PwC en förstudie av-

seende kommunens införande av kundvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV) inom hemtjänsten. Syftet med granskningen var att bedöma huruvida social-
nämndens styrning och uppföljning av LOV inom hemtjänsten bedrevs enligt kom-
munfullmäktiges och lagstiftningens intentioner. Revisionsfrågan som skulle besva-

ras var:

Har socialnämnden en styrning ochuppfoljníng som säkerstäIler att ual-

frihet s sy st em ínom hemtj änst en b e dríu s enlíg t kommunfullmöktig e s o ch

I og s tiftníng ens int entío ner ?

a

Efter genomförd granskning bedömdes att socialnämnden och Vallentuna kommun
hade utarbetat ett system för LOV inom hemtjänsten som uppfidlde de krav som
lagstiftaren ställde. Alla utförare hade samma möjlighet att erhålla uppdrag utifrån
det förfrågningsunderlag som nämnden antagit. Information till kommuninvånarna
fanns såväl på kommunens hemsida som i tryckta broschyrer som utförarna utarbe-
tat. Kommunens biståndshandläggare informerade också den enskilde om vilka val
som kunde göras. Socialförvaltningen arbetade kontinuerligt med uppföljning och

kontroll av utförarna inom hemtjänsten.

Den sammantagna bedömningen var att socialnämnden utifrån ovanstående säker-
ställde att valfrihetssystemet bedrevs enligt fullmäktiges och lagstiftningens intent-
ioner. Ett utvecklingsområde, som också identifierades av socialförvaltningen, var
att utarbeta säkrare rutiner avseende ersättning till utförarna.

6.2. Reuisorernss rekom;nendø,tíor¿.er
Utifrån genomförd granskning rekommenderades socialnämnden att:

Driva på arbetet med att utveckla verksamhetssystem inom kommunen som

säkerställer ett ersättningssystem som är tillförlitligt.

Säkerställa att klagomålshantering framöver fungerar fullt ut.

Rapporten överlämnades till kommunstyrelsen för kännedom och till
socialnämnden för yttrande senast z8 februari 2013.

6.5. Nätnndens/styrelsensyttrønde
Socialnämnden lämnade ett yttrande på revisionsrapporten 2o1g-o2-o1, se även

tjänsteskrivelse zor3-or-3r. I yttrandet uppges bland annat att ett arbete pågår för
att se hur det nuvarande verksamhetssystemet kan ersättas med ett nytt modernare
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system och hur ersättning till utförarna ska utgå framöver. I yttrandet betonas att
någon form av tidmätningssystem som mäter den utförda tiden krävs för att kunna
ha kontroll över hur mycket tid som faktiskt utförs hemma hos kunderna. Vidare, av
yttrandet framgår att en översyn av processerna i socialnämndens klagomålshante-
ring har inletts. Syftet med översynen är att se om rutinen är ändamålsenlig och om
den efterföljs i alla dess delar.

Socialnämnden godkände yttrandet över revisionsrapporten zor3-oz-r9 g zo.

6.4. Uppfo$níng øu uídto,gn,s &tgärder
De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp via dokument-
granskning och intervju med berörd tjänsteman.

Av intervjun framkommer att kommunen har infört ett nytt verksamhetssystem,
Treserva. Det nya verksamhetssystemet möjliggör att kommunikation och uppdrag
mellan handläggare och utförare kan ske i systemet, samt att ersättning utgår via
ekonomimodulen i systemet. Än har inget tidmätningssystem införts, och ersättning
utgår således fortfarande från beviljad tid och eventuella a'uvikelser.

Förvaltningen gjorde under 2014 ett test med tidmätning på ett antal hemtjänst-
grupper. Testet syftade till att ge en bild av awikelser från beviljad tid. En ny verk-
samhetsutvecklare med IT-inriktning är anställd från och med zor5-o8-r7, och har
som uppgift att se över möjligheterna till tidmätning. Det är av vikt att ett framtida
tidmätningssystem kan integreras med nuvarande personalsystem, ekonomisystem
samt verksamhetssystem, enligt intervjun. Huruvida ett tidmätningssystem kom-
mer att leda till ett förändrat ersättningssystem kan inte sägas i nuläget.

Ett förslag till nya rutiner för klagomålshantering har arbetats fram av förvaltning-
en. Förslaget behandlas av nämnden zor5-o8-r8. Förslaget tydliggör processen för
klagomålshantering och ställer samma krav på externa utförare som på den kom-
munala utföraren. I samband med detta pågår även ett arbete med att ge brukare
och invånare utökade möjligheter till att lämna in synpunkter och klagomål till
kommunen. Alla klagomål ska framöver registreras i Stratsys, för att säkerställa att
ärendet hanteras samt att återkoppling ges till brukaren/invånaren.

Socialnännden ska enligt uppgift ta fram ett nytt förfrågningsunderlag under sep-
tember zor5. Samtidigt ses interna rutiner över för att förbättra processen i ansök-
ningsförfarandet, från ansökan till godkännande.

Ett arbete med att förbättra uppföljningen har även gjorts, och lyfts fram av förvalt-
ningen. Uppföljningen har strukturerats och samlas digitalt inom en del av kvali-
tetsledningssystemet i Stratsys, vilket gör att resultat, plan för åtgärder och återrap-
portering tydliggörs och stärks.
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6.4.t. Bedömning

Revisorernas rekommendationer Uppföljning

Säkerställa att Hagomålshantering framö-
ver fungerar fullt ut.

Delvis upp$llt
Nya riktlinjer ska beslutas av nämnd,
nya rutiner för hantering ska införas.
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7. BørrnkonuentíorøreÍt

7.7. Sø;tntnø:nføttnín,g øu genotnfiird grønskníng
På uppdrag av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer granskade PwC vå-
ren 2o1B socialnämndens, barn- och ungdomsnämndens, utbildningsnämndens och
fritidsnämndens arbete i frågor som rörde barn och ungdomar. Granskningen hade
sin utgångspunkt i Prop. zoogfrol.232. och fokuserade på barnkonventionen och
dess intentioner.

Efter genomförd granskning var bedömningen att Vallentuna kommun ändamåls-
enligt bedrev arbetet med barn och unga ur ett verksamhetsperspektiv, med avse-
ende på samverkan och organisation. PwC bedömde dock att det saknades en tydlig
politisk styrning och ledning, samt att det saknades ett tydligt barnperspektiv i styr-
och måldokument.

7.2. Reuisorernøs; rlekotrlrrrlrendøtíorrrer
I syfte att stärka förutsättningarna för detta arbete lämnades nämnderna med ett
antal rekommendationer:

I styr- och måldokument tydliggöra barnets särställning och barnkonvent-
ionens intentioner för respektive verksamhetsområde.

I enlighet med Prop. zoogf to:z3z Strategi för att stärka barnets rättigheter i
Sverige säkerställa att verksamhetsföreträdare utbildas i barnkonventionen
och dess intentioner, samt att/hur barn och ungas åsikter inhämtas i beslut
som rör dem.

. TydligTör-a det kommuRgemcRsamma aRsvaret för barn och ungâ samt tyd;
liggöra samarbetet mellan nämnderna.

InHudera öwiga nämnder i framtagande avhandlingsplanen för Tryggare
Vallentuna då vi uppfattar flera frågor som nämndövergripande.

Se över rutinerna för uppföljning i s1tre att säkerställa att uppföljning görs.

7.8. Nätnnden,s/stAnelsen,syttr:ønde
Kommunfullmäktige tog zor3-o4-zg del av revisionens granskning, vilket framgår
av beslut $ +g i sammanträdesprotokollet. Kommunstyrelsen eller nämnderna har
inte yttrat sig.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, zot5-o4-28, föreslagit kommunstyrelsen att
fastställa riktlinjer för Tryggare Vallentuna.

a

a

o

a
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7.4, Uppfoljníng au uídtø,gn,s ätgärder
De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp via dokument-
granskning och intervju med berörd tjänsteman.

Barnets särställning och barnkonventionens intentioner har inte tydliggjorts i
kommunplanen eller i nämndernas verksamhetsplaner. De mål som sty'relsen och
nämnderna har antagit har i flera fall bäring på barn och ungdomar, utifrån det re-
levanta verksamhetsområdet men ej utifrån barnkonventionen eller dess intention-
er.2

Ingen strukturerad utbildning i barnkonventionen har skett sedan den tidigare
granskningen. 2o1B fattades beslut i fritidsnämnden om att instifta Ungdomsrådet,
se sammanträdesprotokoll zor3-o9-rz. Det fanns vid denna tidpunkt redan ett
ungdomsråd i kommunen, som resultat av ett demokratiprojekt under föregående
år, och beslutet i nämnden införlivade det existerande Ungdomsrådet i nämndens
verksamhet, samt tydliggiorde ramar för rådet. Sedan våren zor4har det dock inte
funnits ett praktiserande ungdomsråd i kommunen. Det har inte varit möjligt att
rekrytera ungdomar till rådet. Under den tid som ungdomsrådet verkade hade det
en roll som remissinstans. I en fråga yttrande sig rådet och yttrandet fanns med
som underlag i en tjänstskrivelse inför ett beslut i fritidsnämnden.¡

Det kommungemensamma ansvaret för barn och unga eller samarbetet mellan
nämnderna i relation till Barnkonventionen har inte tydliggiorts.

Representanter för kulturnämnden och samhällsbyggnadsnämndens verlsamheter
deltar numer i Tryggare Vallentuna och har gjort så sedan 2013. Det framkommer
emellertid under intervjun att arbetet inom Tryggare Vallentuna har avstannat un-
der senare år, och att det exempelvis för zor5 har saknats en handlingsplan för ar-
betet samt att det har varit svårt att följa upp handlingsplanen och det arbete som
bedrivs inom ramen för Tryggare Vallentuna. På uppdrag av kommundirektören
har under året en utredning av Tryggare Vallentuna genomförts av kultur- och fri-
tidsförvaltningen, i syfte att vidareutveckla det trygghetsfrämjande arbetet genom
tydligare politisk styrning, ökad effektivitet och kvalitet samt bättre uppföljning av
arbetet som kommunen bedriver i egen regi och i samverkan med andra aktörer.
Utredningen har m¡mnat ut i ett förslag till riktlinjer samt till ny organisatorisk
struktur. Bland annat nämns att riktlinjerna tillsammans med en årlig handlings-
plan och långsiktig strategi som beslutas av kommunstyrelsen respektive kommun-
fullmäktige bör tydliggöra roller och ansvar samt öka möjligheten till politisk styr-
ning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av förslaget och föreslagit
kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för Tryggare Vallentuna, se sammanträ-
desprotokoll zor5-o4-28 (KS zo15.r5o).

Nämnderna har arbetat vidare med egna mål och aktiviteter, som liksom övriga
styrdokument har haft bäring på barnkonventionen och dess aktiviteter utifrån de
verksamheter som berörs. Arbetet med uppföljning av dessa sker numer i verktyget
Stratsys. Även om antalet aktiviteter som berör frågor inom barnkonventionens

'Se exempel i den nya Kommunplanen 2016-2018, mål relaterade till kund/invånare.
' Se FN 2013-05-30 - beslut Testamentsgåva (kallat Tentamensgåva) $ 34
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område kan ha ökat, finns det ingen medveten politisk prioritering med utgångs-
punkt i barnkonventionen bakom detta. I öwigt framgår inte att någon annan ty¡r
av uppföljning, så sombarnbokslut, görs i kommunen.

7.4.1. Bedömning

Revisorernas rekommendationer Uppftiljning

I sVr- och måldokumenttydliggöra bar-
nets särställning och barnkonventionens
intentioner för respektive verksamhets-
område.

Ej uppfullt
Barnets särställning och barnkonvent-
ionens intentioner har inte tydliggjorts.

Att i enlighet med Prop. zoog lto zgz
Strategi för att stärka barnets rättigheter
i Sverige säkerställa att verksamhetsfö-
reträdare utbildas i barnkonventionen
och dess intentioner, samt att/hur barn
och ungas åsikter inhämtas i beslut som
rör dem.

Ej uppfullt
Ingen utbildning har anordnats. Ett
beslut om att inrätta ett Ungdomsråd
har fattats men Ungdomsrådet är ej
verksamt idag.

Tydliggöra det kommungemensamma
ansvaret för barn och unga samt tydlig-
göra samarbetet mellan nämnderna.

Delvis uppfullt
Utredningen av Tryggare Vallentuna har
mSmnat ut i ett förslag till riktlinjer samt
till ny organisatorisk struktur. Förslaget

þdliggör roller och ansvar samt ökar
möjligheten till politisk styrning.

Inkludera öwiga nämnder i framtagande
av handlingsplanen för Tryggare Vallen-
tuna då vi uppfattar flera frågor som
nämndövergripande.

Uppfrllt
Kulturnämnden och samhällsbyggnads-
nämnden deltar sedan zot4iTryggare
Vallentuna

Se över rutinerna för uppföljning i syfte
att säkerställa att uppföljning görs.

Ej uppfullt
Det görs ingen uppföljning med ut-
gångspunkt i barnkonventionen i form
av barnbokslut eller dylikt.
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8. L eu er ø;ntör sfo,kn r or o eh Ínølrtu-
ello. utbetø,lníngolr

8.r. Sø;tntnø:nfø,ttníng su genornftrd grønskníng
PwC genomförde zor3 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna
kommun en granskning avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering
av leverantörsfakturor inklusive manuella utbetalningar.

Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga

Är den int erna kontr ollen tíIIr äcklíg au s eende sy stem o ch rutíner for han-
t ering au leu er antör sfaktur or ínklusíu e manuella utb et alníng ar?

Efter genomförd granskning bedömdes den interna kontrollen avseende tillförlitlig-
het i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor i huvudsak vara till-
räcHig. Vidare bedömdes den interna kontrollen avseende hantering av manuella
utbetalningar inte vara tillräcklig. Bedömningen gjordes utifrån sju uppställda
kontrollmå1.

8.2. Reuisorerrr,crs rekotr¡¿rnendø,tíoÍter
I syfte att stärka den interna kontrollen lämnades följande rekommendationer

Det finns en årlig uppföljning av attest och behörighet. Vi bedömer att det
finns en förteckning över beslutsattestanter och andra attestanter, vi bedö-
mer dock att förteckningen inte är aktuell. Verifïering av attest visar på att
tio fall inte stämmer överens med kommunens förteckning. Det saknas en
skriftlig rutin för när uppföljning eller avslut av behörigheter ska ske.

a

a

a

a

a

Kommunens ekonomisystem saknar spärrar som omöjliggör att en handläg-
gare som arbetar med den löpande faktureringen även kan registrera nya le-
verantörer. Vi bedömer detta som en brist.

Vi kan konstatera att kommunen har en väsentlig andel leverantörer i leve-
rantörsregistret som förekommer fler än en gång.

I syfte att stärka den interna kontrollen bedömer vi att den centrala ekono-
miavdelningen bör förbättra kontrollen av underlag för de manuella utbe-
talningarna. Vid verifiering visade det sig att tillräckligt med underlag sak-
nades på ekonomiavdelningen. Femton av underlagen inkom först efter för-
frågan under granskningens gång från förvaltningarna. Dessutom bedöms
två av de manuella utbetalningarna inte innehålla den information som be-
hövs för att kunna förstå och kontrollera betalningarna.
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8.9. Närnndens/stgrelsensgttrønde
Kommunstyrelsen antog föreslaget yttrande och överlämnade det till kommunfull-
mäktige. Yttrandet innehöll följande synpunkter och åtgärdsförslag:

r) Uppföljning och avslut av attest och behörighet sker löpande. En skriftlig rutin
för avslut och uppföljning av behörighet ska upprättas och ska i fortsättningen
uppdateras kontinuerligt.

z) Brister har identifierats av kommunen och åtgärdats genom att inte tilldela
behörigheter som inkluderar både möjlighet att registrera nya leverantörer och
attesträtt. All behörighetshantering är spårbar och loggas.

B) En total genomgång av leverantörsregistret har genomförts. Arbetet utfördes av

en projektanställd och var klart i juli. Huvudsyftet var att se till att organisat-
ionsnummer fanns registrerat för samtliga leverantörer. Kontroll gjordes även

av felupplägg, gamla uppgifter och factoringbolag.

4) Ekonomiavdelningen har inte underlagen för de manuella utbetalningarna men
de fïnns på respektive förvaltning. Den som attesterar har ansvaret för att få se

underlagen och vid behov se till att de är bifogade. Behöver en attestansvarig
utbildning sker det riktade insatser.

8.4. Uppfoliníng au uídtøgn,s ãtgärder
Efter genomgång med berörda tjänstemän framkommer att följande åtgärder har
genomförts/vidtagits sedan svaret på revisionsrapporten lämnades:

Det framkommer att kommunen arbetar med att ta fram och införa en skriftlig rutin
avseende löpande uppföljning och avslut av attest och behörighet. Olika lösningar
gås nu igenom, bland annat utifrån hur andra kommuner arbetar med avslut av

behörigheter.

I samband med granskningen upptäcktes att kommunens ekonomisystem saknade

spärrar som omöjliggjorde att en handläggare som arbetade med den löpande fak-
tureringen även kunde registrera nya leverantörer och göra betalningar. Enligt upp-
gifL åtgärdades detta genast vid upptäckt. Fortsättningsvis ska användare som har
attesträtt inte kunna göra betalningar. All behörighetshantering är spårbar och log-
gas.

Enligt uppgift framkommer att ett kontinuerligt underhåll av leverantörsregistret
har fortsatt efter den totala genomgången. Huvudsyftet med genomgången, som var
klar i juli 2oL4, var att se till att organisationsnummer fanns registrerat för samtliga
leverantörer. En kontroll gjordes även av felupplägg, gamla uppgifter och factoring-
bolag.
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Ansvaret för manuella utbetalningar åligger den som attesterar, det är därmed den
som attesterar som har ansvaret för att få se underlagen och vid behov se till att de

är bifogade. Därför finns underlagen fortfarande på respektive förvaltning och inte
hos ekonomiavdelningen.

8.4.t. Bedömning

Revisorernas rekomrnendationer Uppftiljning

Förteckningen över beslutsattestanter
och andra attestanter bedöms inte aktu-
ell. Det fìnns en årlig uppföljning av at-
test och behörighet, men saknas en
skriftlig rutin för när uppföljning eller
avslut avbehörigheter ska ske.

Ej uppfrllt
Enligt uppgift har kommunen påbörjat
arbetet med att ta fram en ny rutin.

Kommunens ekonomisystem saknar
spärrar som omöjliggör att en handläg-
gare som arbetar med den löpande fak-
tureringen även kan registrera nya leve-
rantörer.

Uppffllt
Bristen åtgärdades genast vid upptäckt.
Fortsättningsvis när nya användare som
ska registrera leverantörer läggs upp så

får de inte också ha attesträtt.

Kommunen har en väsentlig andel leve-
rantörer i leverantörsregistret som före-
kommer fler än en gång.

Uppfullt
En total genomgång av leverantörsre-
gistret har genomförts.

Den centrala ekonomiavdelningen bör
förbättra kontrollen av underlag för de
manuella utbetalningarna.

Ei upp&llt
Underlagen för manuella utbetalningar
ligger kvar på respektive förvaltning.
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9.
9.7.

lVärÍn g s lius u erk s ø;tnhet en
Søtntnc:nfø,ttníng su g enornftrd grø;nskníng

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskade PwC zor3 om kommunens
näringslivsverksamhet med fokus på sþ'rning och uppföljning av näringslivsverk-
samheten som bidrar till att kommunens näringslivspolitiska mål förverkligas.

Den revisionsfråga som granskning skulle besvara var:

Bedríuer kommunstyrelsen en ändamålsenlíg uerksamhet gentemot nä-
ring sliu et med fokus p å utu e ckling o ch tillu itxt?

Den samlade bedömningen efter genomförd granskning var att kommunstyrelsen
inte i alla delar svarade för en ändamålsenlig verksamhet gentemot näringslivet
med fokus på utveckling och tillväxt.

Målen var inte tidsatta och hade varit formulerade på samma sätt under flera år.
Kommunstyrelsen hade inte brutit ner fullmäktiges inriktningsmål i egna mer kon-
kreta måI.

Näringslivspolicyn som antogs under zorz fanns ännu inte införd i kommunens
författningssamling, vilket försvårar en allmän uppslutning kring näringslivsfrå-
gorna.

9.2. ,Reufsorerrl.es rekanmrtnendø.tíorrrer
Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer:

Tydligare strategier för att uppnå kommunfullmäktiges mål behöver formul-
eras.

Det bör ses som prioriterat för kommunstyrelsen att förmå övriga nämnder,
vars förvaltningar utövar myndighetsutör"ning, att arbeta för att förbättra
tillgänglighet, handläggningstider och bemötande. Ansvaret för kommunens
företagsklimat kan inte ligga på en ensam näringslivschef, utan bör ses som
ett kommungemensamt ansvar.

Ett tydligare stöd till nya samt redan etablerade företag i kommunen är
också nödvändigt för att målen som finns för verksamheten ska kunna
uppnås.

a

a

a

a

O Kommunen bör även överväga att utvidga näringslivschefsfunktionen, dels
för att minska sårbarheten, dels för att lägga in nya arbetsuppgifter. Exem-
pel på nya arbetsuppgifter är utbildning och stöttning gentemot öwiga för-
valtningar och/eller etablering av en företagslots som fungerar som en guide
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till förvaltningar och blanketter som då företagare behöver hjälp eller
komma i kontakt med någon.

Som en följd av ovanstående finns det anledning att överväga en översyn av-
befintlig organisering och ansvarsfördelning vad gäller kommunens samlade
verksamhet gentemot näringslivet med fokus på utveckling och tillväxt.

Granskningsrapporten överlämnades till kommunstyrelsen och revisorerna utgick
ifrån att de skulle vidta relevanta åtgärder som följd av granskningen. Dessa skulle
sedan redovisas till Kommunfullmäktige enligt rutinen r.2.Sg (som även den saknas

i författningssamlingen).

g.S. Nifunndens/styrelsern-sgttrønde
Kommunstyrelsen svarade på revisionsrapporten och lämnade följande synpunkter
och åtgärder:

Kommunikation - och marknadsavdelningen kommer att bryta ner fullmäktiges
måIi kommunplanen i sin genomförandeplan 2o1S, som innebär tydliggörande av

strategier och aktiviteter under kommande planperiod. I pågående aktualiserings-
prövning av gällande översiktsplan kommer även utvecklingen av näringslivet att
belysas.

Kommunens ledningsgrupp har under 2or4 agerat i frågan och arbetet fortsätter
under 2o1S. Utbildningar kring bemötande har genomförts på samhällsbyggnads-
förvaltningen. Mätningar på servicenivån görs kontinuerligt och samordnas med

bygglovsalliansens och SBA:s NKl-mätningar. Ledningsgruppen har under början
av 2o74tagit beslut om ett åtgärdspaket för att förbättra kontaktmöjligheter och
tillgänglighet i kommunens service. Detta är överlämnat till förvaltningarna att ge-

nomföra.

Kommunen har begränsade möjligheter att stödja enskilda företag, men ska hjälpa
till inom de områden som kommunen har befogenheter för. Vi försöker prioritera
tydlig information och bra dialog med företagen. Viktiga verktyg är kommunens
webbsida och företagsbesök. Gratis rådgivning finns för personer som vill starta
eget. Detta tillhandahålls av Täby-Danderyd-Vallentuna nyföretagarcenter.

Informationen och samarbetet mellan förvaltningarna har successivt förbättrats och
fler åtgärder planeras. Samverkansformerna har förbättrats mellan kommunled-
ningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen. Under zor5 kommer närings-
livsfunktionens inriktning och omfattning att ses över. Kommunstyrelsen har under
zor4 också genomfört en kartläggning av samhällsbyggnadsförvaltningens organi-
sation och olika funktioner, utförd av PwC. I den framgår förslag till förbättringsåt-
gärder inom förvaltningens styrning och arbetsprocesser som även skulle förbättra
de samlade insatserna inom näringslivsverksamheten.
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9.4. Uppfoljníng au aídtøgnø ãtgärder
Genomgång har skett via dokumentstudier och intervju med berörd tjänsteman:

Kommunikation- och marknadsavdelningen, inom vars verksamhetsområde nä-
ringslivsfunktionen ligger, har i årets planeringsarbete satt upp särskilda projekt
och aktiviteter för att kunna nå fullmäktiges måI. I kommande övers5m av över-
siktsplanen ska mål och näringslivsstrategier arbetas fram och anges tydligt. Strate-
gier och arbetssätt anges även i den av fullmäktige antagna Näringslivspolicyn som
nu gäller. Under mandatperioden kommer frågan att arbetas mer akti'ut med i
kommande kommunplaneprocess.

Kommunens tjänstemannaledningsgrupp har under zor5 enats om att sätta särskilt
fokus på Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet, som innefattar den största
delen av myndighetsutör,ningen gentemot företagen. En fortsatt analys och åtgärder
för utveckling av service och arbetsprocesser inom myndighetsdelarna behöver gö-
ras i närtid för att åstadkomma förbättringar. Kommunledningskontoret har under
2ot4tagitbeslut om ett åtgärdspaket för att förbättra kontaktmöjligheter och till-
gänglighet i kommunens service som antagits av ledningsgruppen. PwC har tagit del
av Handlíngsplanfor högre tíllgönglighet. Detta är överlämnat till förvaltningarna
att genomföra. Utbildningar i bemötande har genomförts på Samhällsbyggnadsför-
valtningen.

Näringslivschefen går i pension under 2o1S. I samband med rekryteringen görs en
översyn av uppdraget och den nya befattningsinnehavaren ges i uppdrag att tydlig-
göra kommunens allmänna information, stöd och service till företag, såväl den som
idag finns som hur den kan vidareutvecklas. Kommunen har också under våren
zor5 hållit särskild utbildning till företagarna i Vallentuna om LOU och kommu-
nens upphandlingsförfaranden.

Arbetssätten och den centrala näringslivsfunktionens roll ses över i samband med
återrekryteringen. I samband med nämnda fokus på samhällsbyggnadsförvaltning-
ens verksamhet från ledningsgruppens sida zor5 kommer samarbetsformerna mel-
lan den centrala näringslivsfunktionen och samhällsbyggnadsförvaltningen att fort-
sätta ses över och föreslås åtgärder för. Kommunen kommer även att arbeta med
hur e-tjänsterna inom myndighetsutövningen ska vidareutvecklas inom ramen för
IT- och e-utveckling i kommunen. I senaste kommunplan lyftes frågan om att utöka
näringslivsfunktionen med o,5-1,o tjänst på kommunledningskontoret. Inget sådant
beslut togs i år men frågan kommer att aktualiseras igen när den nuvarande funkt-
ionen återbesatts och processerna på Samhällsbyggnadsförvaltningen setts över
(bland annat utifrån den PwC rapport som togs fram zor4).
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9.4.1. Bedömning

Revisorernas rekomrnendationer Uppftiljning
Tydligare strategier för att uppnå kom-
munfullmäktiges mål behöver formule-
ras.

Delvis uppfulld
Aktiviteter och projekt för att uppnå
målen har satts. I kommande övers¡m av
Översiktsplanen ska näringslivsstrate-
gier arbetas fram och anges tydligt. I
Näringslivspolicyn, som fullmäktige
antagit, anges även arbetssätt och stra-
tegier.

Det bör ses som prioriterat för kommun-
styrelsen att förmå öwiga nämnder, vars
förvaltningar utövar my'ndighetsutöv-
ning, att arbeta för att förbättra tillgäng-
lighet, handläggningstider och bemö-
tande. Ansvaret för kommunens före-
tagsklimat kan inte ligga på en ensam
näringslivschef, utan bör ses som ett
kommungemensamt ansvar.

Uppfullt
Ledningsgruppen har antagit ett åt-
gärdspaket, H andlíng splan þr högre
ti\gänglíghet, för att förbättra kon-
taktmöjligheter och tillgänglighet i
kommunens service.

Ett tydligare stöd till nya samt redan
etablerade företag i kommunen är också
nödvändigt för att målen som fïnns för
verksamheten ska kunna uppnås.

Delvis uppfullt
Kommunen ämnar se över hur stöd och
service till företag kan utvecklas. Sär-
skilda utbildningar till företagarna i
kommunen har hållits.

Kommunen bör även överväga att ut-
vidga näringslivschefsfunktionen, dels
för att minska sårbarheten, dels för att
lägga in nya arbetsuppgifter. Exempel på
nya arbetsuppgifter är utbildning och

stöttning gentemot övriga förvaltningar
och/eller etablering av en företagslots
som fungerar som en guide till förvalt-
ningar och blanketter som då företagare
behöver hjälp eller komma i kontakt
med någon.

Uppfyllt
En översyn av uppdraget görs i och med
att nuvarande näringslivschefen går i
pension under zor5. Den nya befatt-
ningsinnehavaren har fått i uppdrag att
tydliggöra kommunens allmänna in-
formation, stöd och service till företag,
såväl den som idag finns som hur den
kan vidareutvecklas. Kommunen har
under våren zor5 hållit särskild utbild-
ning till företagarna i Vallentuna om
LOU och kommunens upphandlingsför-
faranden.

Som en följd av ovanstående finns det
anledning att överväga en övers¡m avbe-
fintlig organisering och ansvarsfördel-
ning vad gäller kommunens samlade
verksamhet gentemot näringslivet med
fokus på utveckling och tillväxt.

Siuppfrllt
I samband med återrekryteringen av
näringslivschef ska den centrala nä-
ringslivsfunktionens roll och organisat-
ion ses över.
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to. Inköp och uipphøindlíll.g
to.r. Sø;tntnørnføttníng au genornfi)rd grønskníng
På uppdrag av Vallentuna kommuns revisorer fick PwC zor3 i uppdrag att kom-
munövergripande granska verksamheternas tillämpning av ramavtal.

Den revisionsfråga som skulle besvaras med anledning av granskningen var:

)ir kommunens upphandling su erks amhet ändamåIs enlig utilT än u erks am-
hetens behou, samt ör kommunens upphandlings- ochínköpsuerksamhet
ändamãls enlíg t or g anßer ad?

a

Efter genomförd granskning var vår sammanfattande bedömning att kommunens
upphandlings- och inköpsverksamhet inte i alla delar var fullt ut ändamålsenligt
organiserad utifrån verksamhetens behov. Bedömningen grundade sig på att det i
upphandlingsprocessen fanns en upplevd otydlighet i ansvarsfördelningen mellan
upphandlingsenheten och verksamheterna, att det saknades ett fullständigt avtals-
register och att det inte gjordes någon systematisk uppföljning av hur mycket som
köptes från olika leverantörer.

Bedömningen grundade sig vidare på att det saknades regler kring vem som får göra
inköp och att det utifrån den beskrivning vi erhöll under granskningen, samt utifrån
svaren från enkätundersökningen, var svårt att se att samtliga medarbetare var till-
räcHigt informerade och utbildade för att göra inköp. Därtill hanterades ramavtals-
registret på kommunens intranät inte ändamålsenligt.

7o.2. Reuisorern;t¡s rekotn:tn;en.do:tíoner
Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer:

Säkerställa att LOU följs när det gäller direktupphandlingar

Säkerställa att alla rutiner är uppdaterade

Tydliggöra ansvaret mellan upphandlingsenheten och verksamheterna i
upphandlingsprocessen

Tydliggöra vem som får göra inköp

Säkerställa att avtalsregistret är fullständigt, uppdaterat och innehåller den
information som en inköpare behöver

Införa systematiska kontroller för att säkerhetsställa avtalstrohet gentemot
ramavtal

Genomföra en översyn avseende vilka typer av mindre inköp som sker och
möjligheten att minska dessa

a

a

a

a

a

a

a
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a

a

Säkerställa att konteringsanvisningar kommuniceras i alla verksamheter för
att säkerställa en likartad och riktig kontering

ro,S, Nifunndens/styrelsen,s gttrønde
Kommunfullmäktige tog del av rapporten2ot4-o4-28. Som svar på de rekommen-
dationer som lämnades gav kommunstyrelsen följande s¡mpunkter:

. Säkerställa att lagen om offentlig upphandling följs när det gäller direktupp-
handlingar:

Vallentunakommunhar ínlett enreuidering ou anuísníngarnaftr inköp. Stor uikt
kommer att löggas på. att kommunicerautþrfarandet gällande direknryphand-
língar enligt lagen om offintlíg upphandling.

. Säkerställa att alla rutiner är uppdaterade:
Arbetet med att uppdatera de befintliga rutinerna har ínletts. Samtlíga rutíner
kommer u ar a upp daterade uid år sskift et.

. Tydliggöra ansvaret mellan upphandlingsenheten och verksamheterna i
upphandlingsprocessen :

Genom att arbetafram en mall och rutínþr en upphandlingsbestäIlning tydlíg-
görs uilka roller respektíue índíuíd har í upphandlingsprocessen. Upphandlingsbe-
s t öIlníng en ko mmer u ar a fär dig þr e år s skíft e t .

. Tydliggöra vem som får göra inköp:
Kommunen planerar att íframtiden tydlíggöra ínköpsorganísatíonen som ett steg
iutuecklíngen ou inköpsprocessen. Det kommer ínneböra att anto.Iet medarbetare
somfår görainköp kommer att mínska, dokument somfaststöller uilka de medar-
betarna är kommer tasfram. Arbetet medþrtydlígandet au inköpsorganisationen
ör i planering s stadíet.

o Säkerställa att ar,talsregistret är fullständigt, uppdaterat och innehåller den
information som en inköpare behöver:

En autalskatalog kommer att publiceras ftr att uísa på. uílka autal kommunen har
o ch dörme d u is a u ilka omr å.den dír ektupphandlíng ar ut anfir r amaut aI kan ske
inom. Autalskatalog en kommer att publiceras ftre årsskiftet. Dessutom kommer
internarutiner tasframfor uppdateríngen au autalskatalogen samt rollfordel-
ningenþr det löpande arbetet í autalskatalogen.

. Införa systematiska kontroller för att säkerhetsställa avtalstrohet gentemot
ramavtal:

Kommunens inköpscontroller kommer att genomfora systematískakontrollerfor
att sökersttilla autalstroheten. Genom att kommunenfrân och med hösten zot4
har infort tuå.nyoroller, autals- ochkualítetsansuarig, har en struktur skapatsþr
att säker stölla en hö g re autalstrohet.

Genomföra en översyn avseende vilka typer av mindre inköp som sker och
möjligheten att minska dessa:

September 2015
Vallentuna kommun
PwC Sida 33



Kommunens ínköpscontroller skc i sftt löpande arbete genomftra öuersyn öuer de

ínköp som sker samt uidta åtgärder for att minska de mindre ínköpen.

. Säkerställa att konteringsanvisningar kommuniceras i alla verksamheter för
att säkerställa en likartad och riktig kontering:

Kontering sanuísníng arna pã kommunens intranät ska ses öuer och kommuníce-
r as ut tíll medarbetarna uía ínnanätet -

7o.4. Uppfo$níng øu uídtøgre,q. Atgärder
Utifrån de svar som lämnades på rekommendationerna har en uppföljning gjorts
genom dokumentstudier samt intervju med berörd tjänsteman:

Enligt uppgift framkommer att kommunen har reviderat rutinerna för inköp.
Kommunen har även genomfört utbildningar där direktupphandling, upphandling-
ar, avtal samt inköp har tagits upp. Dessa utbildningar kommer att fortsätta. Utöver
den reviderade inköpsrutinen framkommer att kommunen har tagit fram en policy
för inköp och upphandling och att förslaget lämnas till politisk beredning under
hösten 2015. Om den antas ersätts den nuvarande upphandlingspolicyn.

I och med att kommunen tagit fram en upphandlingsbeställning har det tydliggiorts
vilka roller respektive individ har i upphandlingsprocessen. PwC har tagit del av
blanketten för "Upphandlingsuppdrag" samt dokument som beskriver avtals- och
kvalitetsansvariges roller och ansvar.

En av ekonomiavdelningens aktiviteter kopplat till det kommungemsamma mälet
att verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt, är att påbörja en förstudie gällande

E-handel. Förstudien bedöms i nuläget bli klar under nästa år. En implementering
av ett E-handelssystem förenklar styrningen av inköpsorganisationen. Genom att
inköpen sker i ett system förenklas uppföljningen och gör det svårare att köpa ifrån
icke-avtalade leverantörer. Vid en implementering av ett E-handelssystem måste
kommunen ta ställning till antalet inköpare, då endast medarbetare med utbildning
tär arbeta i systemet. En minskning av antalet inköpare medför att riktade utbild-
ningsinsatser gällande inköp kan ges mer frekvent och öppnar upp fdr skräddar-
sydda utbildningar i inköp.

Kommunen har publicerat en avtalskatalog under namnet "Avtalsdatabas". Här
publiceras vilka ramavtal kommunen har tecknat med olika leverantörer. Avtalsda-
tabasen kan betraktas som ett "levande dokument", där avtal kontinuerligt läggs in
och automatiskt tas bort vid avtalstidens slut. Ekonomiavdelningen har genomfört
presentationer av avtalsdatabasen där databasen och dess funktioner har introduce-
rats till kommunens medarbetare.

De nya rollerna har införts och i inköpscontrollerns löpande arbete ingår systema-
tiska kontroller för att säkerställa artalstroheten. PwC har tagit del av dokumentet
som beskriver avtals- och kvalitetsansvariges roller och ansvar.
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Genom de systematiska kontrollerna, och även genom att genomföra pilotprojekt
inom kategorisering, har områden där större mängder mindre inköp genomförs
identifierats. Lösningen varierar beroende på vilket inköpsområde som är berört,
exempelvis kan det vara så att inköpscontrollern kontaktar verksamheterna och
berättar vilket avtal som gäller, signalerar till upphandlare att en ny upphandling
behöver göras inom området, alternati'ut att i nästkommande upphandling behöver
även en viss produkt inkluderas då verksamheterna är i behov av den.

Vallentuna kommun har under årsskiftet uppgraderat kontoplanen från kommun-
bas o5 till kommun-bas 13. Förändringarna finns publicerade på intranätet och in-
formation har gått ut till verksamheterna.

10.4.1. Bedömning

Revisorernas rekomrnendationer Uppfüljning

Säkerställa att LOU följs när det gäller
direktupphandlingar.

Uppfullt
Rutinerna för inköp har reviderats.
Kommunen genomför även utbildningar
där direktupphandling, upphandlingar,
avtal samt inköp tas upp.

Säkerställa att alla rutiner är uppdate-
rade.

Delvis uppffllt
Rutinerna avseende inköp har revide-
rats. Policy för inköp och upphandling
har tagits fram men är ej ännu politiskt
beslutad.

Tydliggöra ansvaret mellan upphand-
lingsenheten och verksamheterna i upp-
handlingsprocessen.

Uppffllt
En upphandlingsbeställning har tagits
fram, i vilken roller och ansvar tydlig-
görs.

Tydliggöra vem som får göra inköp. Ej uppfullt
Målet är att påbörja en förstudie av E-
handel som förväntas vara klar nästa år.
En implementering av ett E-
handelssystem skulle förenkla styrning-
en av inköpsorganisationen.

Säkerställa att avtalsregistret är full-
ständigt, uppdaterat och innehåller den

Uppfullt
Kommunen har upprättat en ar,talsda-
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information som en inköpare behöver. tabas som uppdateras kontinuerligt.

Införa systematiska kontroller fór att
säkerhetsställa ar,talstrohet gentemot
ramar,tal.

Uppfullt
I inköpscontrollerns arbete ingår syste-
matiska kontroller för att säkerställa
ar,talstrohet.

Genomföra en övers5m avseende vilka
typer av mindre inköp som sker och
möjligheten att minska dessa.

Uppfullt
I samband med de systematiska kon-
trollerna som inköpscontrollern gör
identifieras mindre inköp.

Säkerställa att konteringsanvisningar
kommuniceras i alla verksamheter för
att säkerställa en likartad och riktig kon-
tering.

Uppfullt
Kommunen har övergått till kommun-
bas 13. Information finns på intranätet
och har gått ut till verksamheterna.
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rr. IT-uerksannheten
7r,r. Sanntnø;nfo,ttníng øu genornfiird grranskníng
På uppdrag av revisorerna i Vallentuna kommun genomförde PwC en översiktlig
granskning av kommunens IT-verksamhet 2018. Granskningen omfattade IT-
avdelningen såväl som IT-verksamheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Socialförvaltningen.

Granskningen syftade till att besvara följande två revisionsfrågor:

Ar Kommunstyrelsens IT-uerksamhet ändamâIsenlig och effiktíut org aní-
serad, strukturerad ochkontrolleradfor att ge en optimal IT-leuerans och

for att fung er a som ett optímalt u erksamhets stö d?

a

a

a

Är Kommunstyrelsens arbete med lT-stikerhet ändamålsenlíg och títlräck-
Iís?

Den sammanfattande bedömningen av Kommunstyrelsens IT-verksamhet var att
den inte var ändamålsenlig och inte heller fullt effektiv. Detta baserades bland an-
nat på följande:

r' avsaknaden av en fungerande IT-styrningsmodell

,/ avsaknaden av styrande dokument, såsom en strategisk IT-plan, som är i
linje med förvaltningarnas verksamhetsplaner vilket resulterar i ett förvänt-
ningsgap mellan lT-avdelningen och verksamheten,

r' verksamheten ställer inga, eller brister i sina krav på defìnierade serviceni-
våer mot IT-avdelningen,

'/ avsaknaden av tydliga, fungerande gemensamma samverkansformer mellan
IT och verksamheten

,/ avsaknaden av en lT-kontinuitetsplan samt ett flertal säkerhetsdokument
inom kommunen.

En framgångsfaktor är att tydliggöra visioner och målbilder som visar vilket IT-stöd
som krävs och förväntas inom kommunen. Detta för att kunna bedriva en god IT-
verksamhet där lT-stöd och kostnad är i linje med uppsatta förväntningar mellan
verksamheten och IT. Vidare ser vi att kommunen skulle S/nnas av ett bättre sam-
arbete mellan verksamheten och IT.

7t.2. ,ReuÍsorern,s"Íì rekotntnendø,tíor¿:er
Den övergripande rekommendation som lämnades var att:

Vallentuna kommun bör i första hand prioritera arbetet med att ta fram en
IT-styrningsmodell samt en strategisk IT-plan.
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Under respektive del i granskningsrapporten lämnades ytterligare ett antal rekom-
mendationer.

Revisorerna utgick ifrån att Kommunsty'relsen skulle vidta relevanta åtgärder som
följd av granskningen och sedan redovisa dessa till Kommunfullmäktige enligt
rutin r.2.39.

t7.9. Nifunnden,s/sÇrelsensyttrande
Kommunfullmäktige tog del av rapporten 2014-03-24. Inget yttrande lämnades

77.4. UppfiIjníng øu uídtøgns. &tg¡irder
Vid uppföljningen har vi utgått från den övergripande rekommendationen som
lämnades i rapporten samt de brister som uppdagades i samband med granskning-
en. Dessa har följts upp via dokumentgranskning och intervju med berörd tjänste-
man.

Sedan genomförd granskning har kommunen påbörjat projektet "IT2o15". Pro-
jektet, som i alla delar ska vara klart i januari zot6, har startats med följande mål

,/ Framtagning av ny/omarbetad lT-strategi som är kopplad till vision och
övergripande verksamheternas mål

./ Plan för effektiv organisatorisk uppbyggnad och fördelning med tydliga rol-
ler, ansvar och befattningar i såväl den löpande driften som vid utvecklings-
projekt

,/ Tydliga Service Level Agreements (Sl,As)

./ Renodling och förtydligande av ekonomiska ansvarsområden och lT-budget
kontra verksamhctcn

,/ Förslag till utvecklad och förtydligad intern supportfunktion som motsvarar
en modern I'l'-organisation

/ Förtydliga ansvarsområden avseende lT-samordnare i verksamheten

Som en del av "IT2o15" kommer en styrningsmodell, där såväl strategier, teknisk
plattform och styrmodeller ingår, tas fram. I projektet ingår även framtagning av
styrande dokument, såsom" IT-strategi", "Roller och ansvar mellan beställare och
utförare" (verksamheten och lT-avdelningen) och "Seryice Level Agreement" (SLA).

I samband med framtagning av Sl,A har det dessutom förts diskussioner med verk-
samheten utifrån deras krav och önskemål gällande lT-stöd i verksamheten. PwC

har fått ta del av arbetsunderlagen för ovanstående dokument. Dessa har ännu inte
beslutats; detta ska ske i slutet av september när förvaltningen har styrgruppsmöte
med politikerna.

Enligt uppgift kommer kraven på definierade servicenivåer mot lT-avdelningen bli
tydliga i SlA-dokumenten och servicenivåer specificeras för alla kända system. I
SLA beskrivs även samverkansformer mellan IT och verksamheten när det gäller
avstämning av leveranser och ärenden till IT-support. Vidare framkommer att det
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även kommer att förekomma planeringsmöten mellan verksamhet och IT-
avdelningen avseende IT-strategiska önskemål i samband med budgetplanering för
zo16 (så att dessa också r¡rms i budget). Enligt uppgift har SLA påbörjats för alla

fiira förvaltningar och PwC har fått ta del av ett arbetsunderlag.

En kontinuitetsplan kommer även att tas fram efter att SLA godkänts av verksam-
heten. Det är i SI-4. som åtgärder vid avbrott, säkerhet i system och lagrings beskrivs
och utifrån dessa beslut tas kontinuitetsplanen fram.

11.4.1. Bedömning

Revisorernas övergripande re-
kommendation

Uppfäljning

Kommunen bör prioritera arbetet med
att ta fram en lT-styrningsmodell samt
en strategisk IT-plan.

Delvis uppfullt
Projekt lTzor5 är påbörjat och ska vara
klart i januari zo16. Inom ramen för
projektet kommer en styrningsmodell
tas fram.
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72. Sys te tnø:tískt ku atítetsarb ete í
frrskola och gru;n,dskola

72.r. Søtntnø:nfo,ttníng su genornftrd grønskníng
Av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun fick PwC i uppdrag att
granska om barn- och ungdomsnämnden säkerställt att ett ändamålsenligt systema-
tiskt kvalitetsarbete genomförs på nämnds- och enhetsnivå.

Efter genomförd granskning var vår sammanfattande bedömning att barn- och
ungdomsnämnden inte har säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsar-
bete på både nämnds- och enhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet uppvisade
brister avseende kontinuerlig uppföljning av enheterna samt beständiga former för
rapportering till nämnden.

t2.2. ReuisoÍ'err¡:l¡s rekorm:rn;endo,tíon;er
Efter genomförd granskning lämnades barn- och ungdomsnämnden med följande
rekommendation:

Barn- och ungdomsnämnden upprättar en tydlig plan för arbetet med att
stärka strukturen avseende planering, dokumentation, analys och uppfölj-
ning. Planen bör innefatta tydliga åtaganden på samtliga organisatoriska ni-
våer, såväl inom förskole- och skolenheter som mellan enheterna, samt mel-
lan skolenheter och förvaltning och mellan förvaltning och nämnd.

a

12.5. Nifunndens/stgrelsens yttrønde
Barn- och ungdomsförvaltningen svarade på revisionsrapporten i ett yttrande 2or4-
1o-o3. Avyttrandet framgick att utbildningschefen, som tillträdde under hösten
zor3, påbörjade en översyn av förvaltningcns vcrksamhct. Utifrån dcn övcrsyncn
beslutade utbildningschefen tillsammans med rektorerna att strategiskt fokusera
processerna i utvecklingsarbetet inom nedanstående fokusområden, i syfte att ut-
göra ett stöd i arbetet med att höja resultaten och samtidigt åtgärda de brister som
PwC visat på:

r. Undervisningens kvalitet i relation till det pedagogiska ledarskapet

z. Det systematiska kvalitetsarbetet

g. Utveckling av förskolans pedagogiska uppdrag och verksamhet.

I yttrandet påpekades att "de brister som PWC pekar på är delar i en helhet som
måste byggas över tid" och för att skapa förutsättningar för att inrätta ett systema-
tiskt kvalitetsarbete vidtogs i första hand fi'ra åtgärder:

./ Imaj zot4 anställdes en kvalitetsexpert vid Barn- och ungdomsförvaltning-
en med uppdrag att under två år arbeta fram och implementera en kvali-
tetsmodell som omfattar både processer och dokumentation.
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/ En första arbetsgrupp tillsattes ("kvalitetsgruppen") i vilken kvalitetsexper-
ten, kvalitetshandläggaren, skolexpert och systemförvaltaren ingår, som ska
fungera som förvaltningens beredande organ för resultatsammanställning
och som stöd för analys på både förvaltnings- och enhetsnivå, samt också
samordna förvaltningens dokumentation inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet.

,/ En ledningsgrupp inrättades vid förvaltningen från augusti zot4.I gruppen
ingår utbildningschef, kanslichef, utbildningsstrateg, skolexpert och kvali-
tetsexpert. Ledningsgruppen ska arbeta strategiskt med kvalitets- och ut-
vecklingsfrågor och ta fram underlag för olika målgrupper i verksamheten
samt för huvudmannen.

,/ En arbetsplan med olika aktiviteter (exempelvis "byggu en enhetlig struktur
och formulera en gemensam terminologi" och " inrätta rutiner för resultats-
ammanställningar så att de omfattar samtliga resultat och resultat på såväl

individ- och grupp- som skol- och nämndnivå) formulerades.

Under läsåret zorg/r4 påbörjades implementeringen av ett nytt digital system för
verksamhetsuppföljning, Stratsys. Vallentunas skolor deltar även i nationella sats-
ningar (SKL:s Matematiksatsning och Skolverkets Matematiklyft) och i yttrandet
poängteras att förvaltning och nämnd vill ta med sig lärdomarna från projekten i
styrningen av skolverksamheten.

Via arbetet med aktiviteterna i arbetsplanen ämnar förvaltningen successivt ut-
veckla en kvalitetsmodell som arbetas fram under läsåret zor4/rg som förväntas
vara fárdigställd och förankrad i juni zor5. Därefter ska modellen provas och im-
plementeras under läsåret zotg/ t6.

72.4. Uppfoljníng aa uídtøgn,s, Atg¿irder
Utbildningschefen och kanslichefen har varit sjukskrivna under stora delar av året
medan kvalitetshandläggaren fortfarande är sjukskriven åtminstone fram till zor5-
08-29. Både skolexperten och utbildningsstrategen har sagt upp sig (och slutar
fr.o.m. september) och den kvalitetsexpert som anställdes i maj har under en period
fungerat som tillförordnad förvaltningschef. Från hösten 2015 fïnns det även fem
nya rektorer i rektorsgruppen. Nedan följer de moment som ingår i den arbetsplan
som förvaltningen formulerade, samt en kortare redogörelse för hur arbetet har
förflutit med respektive moment.

,/ Fortbildning i systematiskt kvalitetsarbete för förvaltningskansli och rek-
torsgrupp, bl.a. med inriktningen att utveckla mål- och resultatsþ'rningen
och upprätthålla en kr¡alitetskultur som krävs för att nå resultat.

Fortbildning har framförallt skett i rektorsgruppen med föreläsningar och informat-
ionsträffar, och skolorna har även haft möjlighet att avropa hjälp från kvalitetsex-
perten i fråga om analys. Fortbildning har inte bedrivits i samma utsträckning för
förvaltningskansliets medarbetare, och kvalitetsexperten påpekar att det tar längre
tid än vad som ännu har förflutit att upprätta en kvalitetskultur.
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,/ Under förvaltningskansliets ledning bygga en enhetlig struktur och formu-
lera en gemensam terminologi för de utvärderingar som enheterna redan
genomför.

Utifrån implementeringen av Stratsys har förvaltningen byggt en enhetlig struktur
för uppföljning och formulerat en gemensam terminologi för utvärderingarna som
nu benämns resultat- och analysrapport.

,/ Inrätta rutiner för dokumentation av resultat, analyser och utvecklingsinsat-
ser samt se till att dokumentationen samordnas på förvaltningens kansli.

I och med implementeringen av Stratsys har förvaltningen kunnat bygga ett stöd för
dokumentation i Stratsys med mallar som firlls i.

'/ Bygga en samlad rapport utifrån enheternas utvärderingar som ska lämnas
över till nämnden.

Den första samlade analysrapporten sammanställdes den ro februari 2015.

,/ Inrätta rutiner för resultatsammanställningar så att de omfattar samtliga re-
sultat och resultat på såväl individ- och grupp- som skol- och nämndnivå.

I dagsläget har det varit kvalitetshandläggaren som har tagit fram statistik över re-
sultaten och sammanställt dem inför de månadsvisa analysforum som inrättats för
rektorsgruppen. Kvalitetshandläggaren har sedan tagit hand om analysen från ana-
lysforumet och sammanställt den, för att analysen sedan ska kunna ingå i den årliga
analysrapporten som ska sammanställas.

/ Inrätta rutiner för uppföljningar så att frekvensen både ökar och blir regel-
bunden samt genom det öka frekvensen för återkoppling till nämnden och
untulcl tliulogcr rncllan nürnnd och förvaltning/enhetschefer. I rutinerna ska
ingå att uppföljning ska genomföras av personal på förvaltningens kansli
bl.a. genom besökpå enheterna samt av enheternas egna uppföljningar.

Just nu arbetar förvaltningen med att lägga in skollagens mål som rubriker i Strat-
sys för att skapa ett bättre stöd för mer regelbundna uppföljningar. I det utkast på
årshjul som har tagits fram finns även tillf?illena då olika resultat blir tillgängliga
(exempelvis prov- och enkätresultat) och när modellen implementeras är tanken att
resultaten ska kunna diskuteras och analyseras löpande. Det fïnns enhetsdialoger
inlagda i september och nämnddialoger i mars och oktober.

/ Formulera ovanstående punkter i ett årshjul som ska vara lättförståeligt och
manöwerbart för politik och verksamhet.

Förvaltningen har tagit fram ett årshjul som synliggör olika hållpunkter på såväl
verksamhetsnivå som på förvaltningsnivå och nämndnivå. I dagsläget innefattar
årshjulet både utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden, och i framti-
den kommer de två nämnderna eventuellt att få varsin del av årshjulet.

Trots att det enligt uppgift har varit tungt med bemanningen på förvaltningen innan
och efter sommaren zor5 har flera av de planerade momenten genomförts, och ar-
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betet med fortbildning i systematik och analys har genomförts samtidigt som ett
systemstöd för systematik och dokumentation har tagits fram och anpassat till
Stratsys. Förvaltningen har även kunnat följa med i kommunens tidplan för imple-
menteringen av Stratsys trots att utuecklingsarbetet har hållit ett ganska högt
tempo. Sammantaget har arbetet med att utvecHa en kvalitetsmodell i huvudsak
skett enligt plan och det finns en struktur att börja tillämpa för läsåret zorg/zo16.

12.4.1. Bedömning

Revisorernas rekommendationer Uppfüljning

Barn- och ungdomsnämnden upprättar
en tydlig plan för arbetet med att stärka
strukturen avseende planering, doku-
mentation, analys och uppföljning. Pla-
nen bör innefatta tydliga åtaganden på

samtliga organisatoriska nivåer, såväl
inom förskole- och skolenheter som
mellan enheterna, samt mellan skolen-
heter och förvaltning och mellan för-
valtning och nämnd.

UppSllt
Det har upprättats en tydlig plan för
arbetet med att stärka strukturen avse-
ende planering, dokumentation, analys
och uppföljning i och med det yttrande
som antogs avbarn- och ungdoms-
nämnden den zor4-rr-rr. Planen inne-
håller tydliga aktiviteter på samtliga
organisatoriska nivåer och den är tids-
satt inom en tvåårsperiod. En av aktivi-
teterna har varit att upprätta ett årshjul
som är lättförståeligt och manöwerbart
för både politik och verksamhet, och ett
årshjul med planerade aktiviteter på
samtliga organisatoriska nivåer har
formulerats.
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