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§ 191
Svar på revisionsrapport, granskning av anläggningsregister (KS 
2019.096)

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens anläggningsredovisning. Vallentuna kommun fick revisionsrapporten 2019-03-
05. Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga. Revisionens sammanfattande bedömning är 
att rutinerna kring anläggningsregistret är säkra och att uppgifterna i anläggningsregistret i 
huvudsak är tillförlitliga. Vallentuna kommun tackar för revisionsrapporten och fortsätter 
arbetet för en god kontroll av anläggningsregistret.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §145  Svar på revisionsrapport, granskning av anläggningsregister
2. Tjänsteskrivelse, 2019-10-14, Revisionsrapport, granskning av anläggningsregister
3. Revisionsrapport, Granskning av anläggningsredovisning
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Tjänsteskrivelse

Revisionsrapport, granskning av 
anläggningsregister

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

Ärendet i korthet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens anläggningsredovisning. Vallentuna kommun fick revisionsrapporten 
2019-03-05. Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Revisionens sammanfattande bedömning är att rutinerna kring anläggningsregistret 
är säkra och att uppgifterna i anläggningsregistret i huvudsak är tillförlitliga.

Vallentuna kommun tackar för revisionsrapporten och fortsätter arbetet för en god 
kontroll av anläggningsregistret.

 

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

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Kommunstyrelsens yttrande samt revisionens granskning av 

delegationshanteringen

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________
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