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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70
Revisionsrapporter 2017 (KS 2017.120)

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

Ärendebeskrivning
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska behandlas 
av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens 
granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels 
att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.
Yrkanden 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.
Beslutsgång 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapporter 2017
2. Revisionsrapport och missiv, Granskning av kommunens beredskap gällande etik, 

korruption och oegentligheter
3. Svar från kommunstyrelsen, granskning av kommunens beredskap gällande etik, 

korruption och oegentligheter
4. Svar från barn- och ungdomsnämnden, granskning av kommunens beredskap 

gällande etik, korruption och oegentligheter
5. Revisionsrapport och missiv, Granskning av internkontroll av löner och ersättningar
6. Svar från kommunstyrelsen, Internkontroll av löner och ersättningar
7. Revisionsrapport, granskning av exploateringsverksamheten
8. Svar från kommunstyrelsen, granskning av exploateringsverksamheten
9. Revisionsrapport, granskning av kommunens flyktingverksamhet
10. Svar från socialnämnden, granskning av kommunens flyktingverksamhet
11. Svar från barn- och ungdomsnämnden, granskning av kommunens 

flyktingverksamhet
12. Svar från utbildningsnämnden, granskning av kommunens flyktingverksamhet

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Revisionsrapporter 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendet i korthet
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska 
behandlas av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har 
vidtagits med anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. 
Syftet är att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter 
och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

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

Nedan redovisas en sammanställning av besvarade revisionsrapporter under 2017 och 
exempel på åtgärder som framgår i nämndens svar. Därefter redovisas en förteckning 
över inkomna revisionsrapporter som ännu inte har besvarats av nämnd. Samtliga 
revisionsrapporter och nämndernas svar bifogas i sin helhet.

Besvarade revisionsrapporter under 2017

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

 Informationsredovisningen ska sammanställas med tillhörande risk- och 
konsekvensanalys för att vidareutveckla internkontrollplanen.

 Kommunens ledningsgrupp fattade i april 2017 ett beslut om att införa en 
organisation med behöriga beställare i ett led i att säkra 
beställarkompetensen.

 Frågan om utökade bakgrundskontroller kommer att utredas ytterligare.
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 Attestreglemente och anvisningar behöver revideras för att säkerställa att de 
är anpassade efter rådande organisation. Språket kan också förenklas och 
moderniseras i samband med det.

 Kommunen överväger att inrätta en formaliserad visselblåsarfunktion.

Rapport 2016-11-10: Granskning av internkontroll av löner och ersättningar.
Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder:

 Rutinerna i samband med lönekörningar ska stärkas i form av bättre 
dokumentation och kommunikation för att tydliggöra ansvar och 
rollfördelningar.

 En översyn av nämndernas attestförteckningar och delegationsordningar.
 En översyn av samtliga registrerade behörigheter i personalsystemen. Ett 

införande av stickprov två gånger om året för att säkerställa och kontrollera 
att följande fungerar som det ska; kontroll av beställningsrutinen för 
behörigheter, rutin för upplägg/registrering av behörigheter, hantering av 
borttag/ändring av behörigheter och utbildning för nya användare som har 
fått behörighet.

Rapport 2017-01-20: Granskning av exploateringsverksamheten.
Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder:

 Ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän behöver förtydligas och 
ett utvecklingsarbete pågår.

 Riktlinjer för exploateringsavtal saknas och en revidering kommer att ske.
 Rutiner och mallar för slutredovisning av projekt är under framtagande.
 Kommunen arbetar med framtagande av rutiner för exploateringskalkyler, 

projektmodell för exploateringsprojekt – inkluderande styrning och ledning 
av ekonomi, tid och kvalitet.

 Inom ramen för arbete med projektmodell för exploateringsprojekt pågår 
framtagande av utvecklande rutiner för löpande rapportering och 
slutrapportering av projekt till kommunstyrelsens arbetsutskott, dels på 
enskild nivå och dels på portföljnivå. Rapporteringen ska omfatta ekonomi, 
tid och kvalitet.

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

 Vallentuna kommun har beslutat att införa en inköpsorganisation med 
behöriga beställare och den inleds inom barn- och ungdomsförvaltningen 
under hösten 2017. Den påverkar hur inköp sker. Organisationen och 
samarbetet med behöriga beställare kommer att kunna göra kommunens 
avtal mer användarvänliga samt förbättra möjligheterna till uppföljning och 
inköp.

 En eller flera enheter inom barn- och ungdomsförvaltningen ska 
genomgående få utbildningsinsatser kring regelverk, avtal och affärsmässiga 
relationer till leverantörer.

 I arbetet med rekrytering av personal behövs och utförs bakgrundskontroller. 
HR-avdelningen kommer under 2017 att arbeta med att kvalitetssäkra 
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rekryteringsprocessen. I det arbetet kommer frågan om utökade 
bakgrundskontroller utredas ytterligare. Arbetet syftar till att risken för 
felrekryteringar minskar.

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

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

Kommunledningskontoret kan konstatera att socialnämnden inte har bemött alla 
synpunkter och rekommendationer i sitt svar. Inför hanteringen i kommunstyrelsen 
har därför informationen i socialnämndens yttrande kompletterats med uppgifter och 
förtydliganden från socialförvaltningen.

Barn- och ungdomsnämnden
Rapport 2017-09-29: Granskning av kommunens flyktingverksamhet.

 När det gäller barn-och ungdomsnämndens ansvarsområden finns det inga 
punkter som föranleder åtgärder efter revisionen. I rapporten sägs att 
kvaliteten i undervisningen är god och att samtliga ensamkommande barn 
erbjuds en ändamålsenlig skolgång.

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

 Utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att SFI undervisningstjänsten 
är upphandlad av kunskapscentrum nordost (KCNO). KCNO har för 
utbildningsförvaltningen förklarat att ”efter sommaren så var väntetiden 
längre eftersom många nyanlända kom”.  KCNO har avtal med företag med 
flera skolor på olika platser. I avtalet står det att skolorna ska starta nya 
kurser var 14:e dag. Alternativ har funnits på andra skolor med längre 
resvägar. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att bevaka frågan. 
I den kontinuerliga kvalitetsgranskningen som förvaltningen har av 
vuxenutbildningen ingår frågor om väntetider.

Ej besvarade revisionsrapporter som är inkomna

Kommunstyrelsen
Rapport 2017-03-03: Granskning av arvoden och ersättningar för förtroendevalda.
Rapport 2017-09-29: Granskning av kommunens flyktingverksamhet.
Rapport 2017-11-27: Granskning av kommunens krisberedskap.
Rapport 2017-12-07: Granskning av generella IT-kontroller i ekonomisystemet.
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Rapport 2017-12-13: Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende 
arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering.

Kulturnämnden
Rapport 2016-10-11: Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption 
och oegentligheter. Rapporten har presenterats för nämnden och de har noterat 
informationen. Rapporten är ej besvarad.

Fritidsnämnden
Rapport 2016-10-11: Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption 
och oegentligheter. Rapporten har presenterats för nämnden och de har noterat 
informationen. Rapporten är ej besvarad.

Handlingar

Revisionsrapport och missiv, Granskning av kommunens beredskap gällande etik, 
korruption och oegentligheter

Svar från kommunstyrelsen, granskning av kommunens beredskap gällande etik, 
korruption och oegentligheter

Svar från barn- och ungdomsnämnden, granskning av kommunens beredskap 
gällande etik, korruption och oegentligheter

Revisionsrapport och missiv, Granskning av internkontroll av löner och ersättningar

Svar från kommunstyrelsen, Internkontroll av löner och ersättningar

Revisionsrapport, granskning av exploateringsverksamheten

Svar från kommunstyrelsen, granskning av exploateringsverksamheten

Revisionsrapport, granskning av kommunens flyktingverksamhet

Svar från socialnämnden, granskning av kommunens flyktingverksamhet

Svar från barn- och ungdomsnämnden, granskning av kommunens 
flyktingverksamhet

Svar från utbildningsnämnden, granskning av kommunens flyktingverksamhet

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________
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Ska expedieras till
Akten.
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a

a

MISSIV

2016-10-11

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN
FRTTTDSNÄvruorru
xulruRruÄMNDEN

KOMMUNSÏYRELSEN

Granskning av kornrnunens beredskap
gällande et¡k, korruption och oegentligheter

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

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

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

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

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

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

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

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

REVISIONEN
TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 . FAX 08-s87 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.S E

[rmltu
Vallentuna
kommunWWW.VALLENTUNA. SE
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISTONEN

a

MISSIV

2016-10-11

BARN_OCH UNGDOMSNAM NDEN
FRITIDSNÄuruorru
rculruRruÄMNDEN

KOMMUNSTYRELSEN

av inköpskort och attestering av fakturor. Det genomförs däremot inga sys-
tematiska kontroller, såsom stickprov, tör att kontrollera att samtliga bi-
sysslor har redovisats.

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

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

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

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

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

Rapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstcmän.

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

För revisorerna

Ordförande

REVISIONEN
TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00.rAX 08-58/ 850 88
KOM MU N@VALLENTUNA.SE

a

a

a

[mlE
Vallentuna
kommunWWW.VALLENTUNA. SE
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISIONEN

MiSSIV

2016-10-11

BARN_OCH UNGDOMSNÄMNDEN
FRITIDSNÃMNDEN
KULTURNÄMNDEN

KOMMUNSTYRELSEN

Distribution av granskningsrapport - Granskning av kommunens be-
redskap gällande etiþ korruption och oegentligheter

Kommunstyrelsen
B arn-och ungdomsnämnden
Fritidsnämnden
Kultumämnden
Kommunfu llmäktiges presidium
Kommundirekfören
Cheßekonomen

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

t-ffi1ry
Vallentuna
kommunWWW.VALLENTUNA.SE
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Granskning av etlk, korruption och oegentligheter
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a

a

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

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

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

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

. Ä¡ kommunsVrelsens arbete med EKO-frågor ändamålsenligt?

. Ár den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig?

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

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

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

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

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

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

Oktober 2016
Vallentuna kommun
PwC

2av 17
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

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

. Ekonomichef,kommunledningskontoret

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

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

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän.
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3. Tídígare grun,skníng au
kotntnu¡nerts arbete øltt seende
etík, korruptíon och
oegenttígheter

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

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

Mot bakgrund av granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att:

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

5.2. I(otntnunstyrelsens suør pü
reuísiorlrsrclryrporteln

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

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

o

a

a

a

a
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a

a

a

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

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

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

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

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

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

Planerna för internkontroll zo16 visar följande:

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

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

a

a

a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Politiska frågor : Kommunstyrelsens ordförande och respektive
nämndordförande

Kommunövergripande frågor: Kommunsþ'relsens ordförande och
kommundirektören

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

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

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

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

a

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

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

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

Uppföljningen av zor5 års internkontrollplaner visar följande utfall:

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

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

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

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

a

a

a

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

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

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

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

Bedömning: Delvis uppfi'ltt

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

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

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

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

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

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

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

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

Bedömning: Delvis uppfullt

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

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

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

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

Bedömning: Delvis uppfftlt

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

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

Oktober 2016
Vallentuna kommun
PwC

14 av 17

30



Granskning av etik, korruption och oegentligheter

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

Bedömning: Ej uppfyllt

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

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

Bedömning: Uppfyllt

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

. .är kommunstyrelsens arbete med EKO-frågor öndamålsenlígt?

. Är den ínterna kontrollen auseende EKOfiågor tillräcklíg?

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

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

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

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

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

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

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

a

a

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

Upphandlingspolicy

Rutinervid inköp

Attestreglemente

Regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet

Reglemente för internkontroll

Kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner zo16 och
uppföljning av internkontroþlaner 2015

Information och checHista inför introduktion av nya chefer

Kommunikationsstrategi

Klisledningsplan
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-10-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172
Svar på revisionsrapport granskning av kommunens beredskap gällande 
etik, korruption och oegentligheter (KS 2016.512)

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter 
(EKO-frågor). Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar informationen
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §131  Svar på revisionsrapport granskning av kommunens beredskap gällande etik, 

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

korruption och oegentligheter
3. Revisionsrapport, granskning av kommunens beredskap gällande, etik, korruption 

och oegetligheter

Expedieras till 
Akten, revisorerna
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Tjänsteskrivelse

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

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

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

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, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt 
ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

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

I kommande kapitel redovisas revisionens synpunkter tillsammans med kommunens 
kommentarer. Därefter följer ett kapitel om revisionens rekommendationer och 
kommunens åtgärder. Ett avslutande kapitel sammanfattar i en framåtriktad analys 
åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter

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

 Samtliga granskade internkontrollplaner innehåller risker med bäring på 
frågor avseende etik, korruption och oegentligheter. Det framkommer dock 
att risk- och väsentlighetsanalyserna kan utvecklas genom en mer systematisk 
och genomarbetad bakomliggande riskanalys.
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Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun delar inte till fullo revisionens synpunkt. I arbetet med att ta 
fram internkontrollplaner fungerar kommunens informationsredovisning som 
underlag för ett systematiskt urval av vilka processer som ska granskas. Varje år väljs 
några av processerna ut för granskning. Under 2016 har processer innehållande risker 
med bäring på EKO-frågor granskats, till exempel inom inköp- och 
upphandlingsområdet: att avtalsansvarig och kvalitetsansvarig har förståelse för roll 
och uppdrag.

Likaså innehåller kommunens internkontrollplan för 2017 kontroller av processer där 
risker kan finnas med bäring på etik, korruption och oegentligheter. För 
kommunstyrelsen granskas bland annat att kommunens styrdokument avseende 
ekonomi, styrning samt inköp och upphandling är kända i organisationen, samt 
bakgrundskontroller vid rekrytering. 

Kommunen medger att de processer som beskrivs i informationsredovisningen kan 
sammanställas med tillhörande risk- och konsekvensanalys och på det sättet bli mer 
åskådliggjort.

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

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer. Det finns behov av att förtydliga roller och 
ansvarsuppgifter för avtal och inköp. Kommunledningskontoret har under hösten 
2016 tagit fram en förstudie av så kallade behöriga beställare och inköpssamordnare 
med tillhörande organisation. Förstudien har presenterats för kommunens 
ledningsgrupp och därefter har ledningsgruppen i april 2017 fattat beslut om att 
införa en organisation med behöriga beställare. Genomförandet startas under hösten 
2017. En organisation med behöriga beställare och inköpssamordnare kommer 
sannolikt öka den generella beställarkompetensen då det ger möjligheter att rikta 
utbildningar och stöd i inköp- och avtalsfrågor. 

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

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer delvis. Varje rekrytering innebär olika behov av 
bakgrundskontroll. Därför görs en individuell bedömning vid varje rekrytering utifrån 
vilken typ av tjänst som ska tillsättas. Personlighetstester görs vid behov. På 
kommunens intranät finns instruktioner för varje led i rekryteringsprocessen. Innan 
beslut fattas om att erbjuda en sökande anställning ska referenstagning ske. 
Instruktionerna medger att minst två olika referenser bör vara tagna innan beslut om 
anställning fattas. Instruktionerna innefattar även en mall med frågor som är 
lämpliga att ställa till referenten. I vissa verksamheter ska arbetsgivaren enligt lag 
göra bakgrundskontroll genom att ta utdrag ur belastningsregistret. HR-avdelningen 
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kommer under 2017 att arbeta med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. I det 
arbetet kommer frågan om utökade bakgrundskontroller utredas ytterligare.

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

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

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

Vallentuna kommuns kommentar:
Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kontroll av verifikationer för 
kommunen. Som komplement har kommunstyrelsen antagit anvisningar rörande 
tillämpningen av reglementet. 
Kommunen instämmer i att attestreglemente och anvisningar kan behöva revideras 
för att säkerställa att de är anpassade efter rådande organisation.  Språket kan också 
förenklas och moderniseras. 

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

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer delvis. I kommunens utbildningsutbud för chefer, 
chef och ledarpaketet, CLP, finns en grundläggande utbildning som heter Ledning och 
styrning. Behov finns av att se över och vidareutveckla utbildningar för chefer och 
medarbetare.

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

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

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

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer inte i att det saknas riktlinjer eller rutiner för 
hantering av en händelse (oegentlighet) men instämmer i att det inte finns någon 
formaliserad visselblåsarfunktion. I Reglemente för kontroll av verifikationer – 
attestreglemente, 1.1.07, står beskrivet hur en anställd ska rapportera brister och vad 
en anställd ska göra om det ej är lämpligt att rapportera till närmast överordnad chef 
(§ 7): ”Kontrollansvarigs uppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när 
brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef.” I tillhörande 
anvisningar till reglementet för kontroll av verifikationer – attestreglemente, 1.1 07, 
anges (§ 7) hur en anställd kan agera om det inte är lämpligt att rapportera om brister 
till närmast överordnad chef. Då kan rapport lämnas till kommunens ekonomi- eller 
redovisningschef. 

Kommunen kan ändå komma att överväga att inrätta en formaliserad 
visselblåsarfunktion.

Revisionens rekommendationer

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

Vallentuna kommuns kommentar:
Genom internkontrollarbetet arbetar Vallentuna kommun årligen med risk- och 
väsentlighetsanalyser av förvaltningens processer, och gör därefter ett urval av 
processer som bildar internkontrollplan för året. 

Kommunstyrelsen har under början av 2017 lämnat önskemål till förvaltningen att 
inför urval av nämndens internkontrollpunkter få samtliga processer ur 
informationsredovisningen åskådliggjorda tillsammans med risk- och 
väsentlighetsanalys. Detta arbete kommer att påbörjas under 2017.
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 Ta fram riktlinjer och rutiner för beredskap för händelser (oegentligheter) 
som till exempel tydliggör vart en anställd ska vända sig om närmaste chef 
agerar felaktigt.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun har i kommunal författningssamling samlat kommunens 
styrdokument. Där finns reglemente för kontroll av verifikationer – 
attestreglemente, samt anvisningar. De båda dokumenten beskriver hur en 
anställd ska agera vid oegentligheter, inklusive vart en anställd ska vända sig 
om närmaste chef agerar felaktigt.

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

Vallentuna kommuns kommentar:
HR-avdelningen arbetar under våren 2017 med att ta fram och genomföra ett 
obligatoriskt introduktionsprogram för chefer. I programmet kommer frågor 
om etik, korruption och oegentligheter att behandlas. HR-avdelningen 
kommer också att under 2017 utveckla utbudet av vidareutbildningar för 
chefer och anställda.

Framåtriktad analys

Efter förstudie och beslut om att införa en inköpsorganisation med behöriga 
beställare pågår arbetet med att hösten 2017 börja genomförandet av det nya sättet 
att göra inköp. Utbildningsinsatser kommer att genomföras kring regelverk, avtal och 
affärsmässig relation till leverantörer. Organisationen och samarbetet med behöriga 
beställare kommer att kunna göra kommunens avtal mer användarvänliga samt 
förbättra möjligheterna till uppföljning av inköp. Den nya organisationen med 
behöriga beställare och inköpssamordnare kommer sannolikt öka kommunens 
avtalstrohet och därmed blir kommunen också mer kostnadseffektiv. 

I arbetet med rekrytering av personal behövs och utförs bakgrundskontroller. HR-
avdelningen kommer under 2017 att arbeta med att kvalitetssäkra 
rekryteringsprocessen. I det arbetet kommer frågan om utökade bakgrundskontroller 
utredas ytterligare. Arbetet kommer säkerligen medföra att risken för felrekryteringar 
minskar.

Kommunen tackar revisorerna för deras synpunkter.
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Handlingar
1. Svar på revisionsrapport granskning av kommunens beredskap gällande 

etik, korruption och oegentligheter

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten, revisorerna
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2017-06-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83
Svar på revisionsrapport: granskning av kommunens beredskap gällande 
etik, korruption och oegentligheter (BUN 2016.684)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.

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

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse 
som sitt yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

 

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §60  Svar på revisionsrapport: granskning av kommunens beredskap gällande etik, 

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

korruption och oegentligheter
3. Revisionsrapport: granskning av kornrnunens beredskap gällande etik, korruption 

och oegentligheter

Expedieras till 
Akten
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

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

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

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

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, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt 
ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

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

I kommande kapitel redovisas revisionens synpunkter tillsammans med kommunens 
kommentarer. Därefter följer ett kapitel om revisionens rekommendationer och 
kommunens åtgärder. Ett avslutande kapitel sammanfattar i en framåtriktad analys 
åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter

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

 Samtliga granskade internkontrollplaner innehåller risker med bäring på 
frågor avseende etik, korruption och oegentligheter. Det framkommer dock 
att risk- och väsentlighetsanalyserna kan utvecklas genom en mer systematisk 
och genomarbetad bakomliggande riskanalys.
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Barn- och ungdomsnämnens kommentar:
Vallentuna kommun delar inte till fullo revisionens synpunkt. I arbetet med att ta 
fram internkontrollplaner fungerar kommunens informationsredovisning som 
underlag för ett systematiskt urval av vilka processer som ska granskas. Varje år väljs 
några av processerna ut för granskning. 

Barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan för 2016 innehåller fem risker med 
bäring på etik, korruption och oegentligheter och berör delegationsordningen och 
inköpskort (First Card).

Barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan för 2017 innehåller också processer 
som har bäring på granskningsområdet. Bland annat har riskbedömning gjorts på 
rutinerna kring bisysslor, inköp/upphandling och rekrytering. Riskbedömningen är 
sådan att rutinen för inköp och upphandling kommer att hanteras i 2017 års 
internkontrollplan. 

Barn- och ungdomsnämnden medger att de processer som beskrivs i 
informationsredovisningen, i framtagandet av en internkontrollplan, kan 
sammanställas med tillhörande risk- och konsekvensanalys och på det sättet bli 
tydligare. 

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

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

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

Barn- och ungdomsnämnens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer delvis. Varje rekrytering innebär olika behov 
av bakgrundskontroll. Därför görs en individuell bedömning vid varje rekrytering 
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utifrån vilken typ av tjänst som ska tillsättas. Personlighetstester görs vid behov. På 
kommunens intranät finns instruktioner för varje led i rekryteringsprocessen. Innan 
beslut fattas om att erbjuda en sökande anställning ska referenstagning ske. 
Instruktionerna medger att minst två olika referenser bör vara tagna innan beslut om 
anställning fattas. Instruktionerna innefattar även en mall med frågor som är 
lämpliga att ställa till referenten. Inom skolan ska arbetsgivaren enligt lag göra 
bakgrundskontroll genom att ta utdrag ur belastningsregistret. HR-avdelningen 
kommer under 2017 att arbeta med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. I det 
arbetet kommer frågan om utökade bakgrundskontroller utredas ytterligare.

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

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

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

Barn- och ungdomsnämnens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden har reviderat och förtydligat regler för attestering men 
instämmer i att attestreglemente och anvisningar kan behöva revideras ytterligare för 
att säkerställa att de är anpassade efter rådande organisation. 

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

Barn- och ungdomsnämnens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer delvis. I kommunens utbildningsutbud för 
chefer, chef och ledarpaketet, CLP, finns en grundläggande utbildning som heter 
Ledning och styrning. Behov finns av att se över och vidareutveckla utbildningar för 
chefer och medarbetare. HR tar fram förslag på nya utbildningspaket, riktade mot 
nyanställda chefer. 

 Det görs en årlig kartläggning av bisysslor, men det genomförs inga 
systematiska kontroller, såsom stickprov, för att kontrollera att 
sammanställningen ger en korrekt bild. Chefers personalkännedom uppges 
innebära en slags kontroll av bisysslor. Det ställer dock krav på chefens 
personliga kännedom om de anställda.
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Barn- och ungdomsnämnens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i att det, utöver den årliga kartläggningen av 
bisysslor, inte utförs stickprov av anställdas bisysslor. Kommunen anser inte att det är 
ett bra sätt att arbeta med stickprov för kontroll av bisysslor.

Inom kommunens chefsutbildning poängteras vikten av att varje chef vid 
nyanställningar informerar den anställde om, och ställer frågan om, förekomst av 
bisyssla. Utbildningen tar också upp frågan om att chefer kontinuerligt ska följa upp 
sina anställdas status gällande bisysslor. Möjligheter till sådan uppföljning eller 
avstämning finns naturligt vid uppföljningssamtal av individuell utvecklingsplan samt 
vid utvecklingssamtal.

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

Barn- och ungdomsnämnens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer inte i att det saknas riktlinjer eller rutiner 
för hantering av en händelse (oegentlighet) men instämmer i att det inte finns någon 
formaliserad visselblåsarfunktion. I Reglemente för kontroll av verifikationer – 
attestreglemente, 1.1.07, står beskrivet hur en anställd ska rapportera brister och vad 
en anställd ska göra om det ej är lämpligt att rapportera till närmast överordnad chef 
(§ 7): ”Kontrollansvarigs uppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när 
brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef.” I tillhörande 
anvisningar till reglementet för kontroll av verifikationer – attestreglemente, 1.1 07, 
anges (§ 7) hur en anställd kan agera om det inte är lämpligt att rapportera om brister 
till närmast överordnad chef. Då kan rapport lämnas till kommunens ekonomi- eller 
redovisningschef.

Revisionens rekommendationer

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

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

Inför 2017 har riskbedömning gjorts på rutinen för redovisning av bisyssla, och 
hanteras således från och med nu inom den interna kontrollen. Under 2017 bedöms 
sannolikheten/risken att någon bisyssla inte skulle redovisas till 2. Mindre sannolik, 
och konsekvensen av att man inte redovisar bisyssla till 3. Kännbar. Riskvärdet är 
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således 6, och barn- och ungdomsnämnden har därför valt att inte ta med den i årets 
internkontrollplan. 

Processen kring upphandling och inköp ingår däremot i 2017 års internkontrollplan – 
med tydligt fokus på avtalsfrågor.

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

Barn- och ungdomsnämnens kommentar:
Vallentuna kommun har i kommunal författningssamling samlat kommunens 
styrdokument. Där finns reglemente för kontroll av verifikationer – attestreglemente, 
samt anvisningar. De båda dokumenten beskriver hur en anställd ska agera vid 
oegentligheter, inklusive vart en anställd ska vända sig om närmaste chef agerar 
felaktigt.

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

Barn- och ungdomsnämnens kommentar:
HR-avdelningen arbetar under våren 2017 med att ta fram och genomföra ett 
obligatoriskt introduktionsprogram för chefer. I programmet kommer frågor om etik, 
korruption och oegentligheter att behandlas. HR-avdelningen kommer också att 
under 2017 utveckla utbudet av vidareutbildningar för chefer och anställda.

Framåtriktad analys

Efter förstudie och beslut om att införa en inköpsorganisation med behöriga 
beställare pågår arbetet med att hösten 2017 påbörja genomförandet av det nya sättet 
att göra inköp. 

Barn- och ungdomsförvaltningen kommer under sommaren att utse en eller flera 
enheter som får genomgående utbildningsinsatser kring regelverk, avtal och 
affärsmässig relation till leverantörer. På barn- och ungdomsförvaltningen är 
controller och ekonom inom avdelningen för ekonomi och administration ansvariga 
för genomförandet av inköpsorganisationen. Organisationen och samarbetet med 
behöriga beställare kommer att kunna göra kommunens avtal mer användarvänliga 
samt förbättra möjligheterna till uppföljning av inköp. Den nya organisationen med 
behöriga beställare och inköpssamordnare kommer sannolikt öka kommunens 
avtalstrohet och därmed blir kommunen också mer kostnadseffektiv. 

I arbetet med rekrytering av personal behövs och utförs bakgrundskontroller. HR-
avdelningen kommer under 2017 att arbeta med att kvalitetssäkra 
rekryteringsprocessen. I det arbetet kommer frågan om utökade bakgrundskontroller 
utredas ytterligare. Arbetet kommer säkerligen medföra att risken för felrekryteringar 
minskar.
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HR-avdelningen arbetar under våren 2017 med att ta fram och genomföra ett 
obligatoriskt introduktionsprogram för chefer. I programmet kommer frågor om etik, 
korruption och oegentligheter att behandlas. HR-avdelningen kommer också att 
under 2017 utveckla utbudet av vidareutbildningar för chefer och anställda.

Barn- och ungdomsnämnden tackar revisorerna för deras synpunkter.

Handlingar
1. Svar på revisionsrapport granskning av kommunens beredskap gällande 

etik, korruption och oegentligheter

Henrik Lennermark
Utbildningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
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Internkontroll avseende löner och
ensättningar
PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av syste-
men för rapportering av löner och ersättningar. Granskningen syftade tili att bedöma om
kommunstyrelsens och öwiga nämnders interna kontroll är tillräcHig. Granskningsrappor-
ten bifogas.

Efter genomförd granskning bedömer vi att det finns påtagliga brister i kommunstyrelsens
och öwiga nämnders interna kontroll. Vårbedömning baseras på de iakttagelser PwC re-
dovisar i sin rapport på utfallet av granskningens åtta kontrollmåI. Ett kontrollmål bedöms
som uppfullt, firra som delvis upp$'llda och två som ej uppfyllda. Ett kontrollmål har inte
kunnat följas upp.

I syfte att stärka den interna kontrollen lämnas ett antal rekommendationer i rapporten.
Mot bakgrund av granskningens resultat och att löneprocessen genererar lönekostnader
som utgör ca 47 %o av kommunens totala kostnader vill revisionen särskilt lyfta vikten av att
genomföra en översyn av lönehanteringen där bland annat roller och ansvar tydliggörs och
att kommunens säkerställer att relevanta kontroller de facto blir genomförda.

Revisionen finner det anmärkningsvärt att av n7 tillfrågande chefer och administratörer
svaradebara Bo på en utsänd enkät. Svarsprocenten uppgicktill 68 %o. Densvarsfrekven-
sen kan i andra sammanhang anses som hög men inte när revisionen skickar ut en fråga i
organisationen i ett viktigt ärende. Vi hoppas att kommunst¡'relsen och nämnderna med-
verkar till att inskärpa vikten av att alla svarar när revisionen frågar.

Rapporten har varit fdremål för sakgranskning. Redovisningen sker via rutinen L2.gg.

För revisorerna
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Sanntnønfø:ttníng
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun har PwC
genomfört en granskning av löner och ersättningar. Granskningen syftade till att
besvara följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsen och nömndernas ínterna kontroll eu seende
rapportering ou löner och erstittningar tillräcklig?

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att den interna
kontrollen avseende löner och ersättningar inte är helt tillräcklig. Vår bedömning
baseras på iakttagelser och bedömningar av granskningens åtta kontrollmål. Ett
kontrollmål bedöms uppfyllt, sex kontrollmål bedöms delvis uppfylla, och ett
kontrollmål kan inte följas upp. Samtliga kontrollmål och bedömningar finns
beskrir,na i avsnitt 4.

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

Säkerställa att rutinen avseende de kontroller som ska genomföras av
HR-support och chefer i samband med lönekörningarna stärks och
dokumenteras och kommuniceras till berörda. Av rutinbeskrirrningen
bör ansvarsroller framgå. Detta för att bland annat undvika att
löneskulder uppstår.

a

a

a

a
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Säkerställa att respektive nämnds attestförteckning överensstämmer
med delegationsordning och ansvarsområde. Detta för att säkerstälia att
tid- och frånvarorapporter, och därmed löneutbetalningen, attesteras av
behörig person.

Genomgång sker av samtliga registrerade behörigheter i systemen för att
säkerställa att bl.a. att gamla behörigheter inte finns kvar.

Se över möjligheten att systematisera och/eller införa ytterligare
kontrollmoment vid överföring från iönesystem tiil ekonomisystem.
Detta eftersom manuell hantering alltid utgör en ökad risk.

HR-support kontinuerligt bevakar och följer upp anställda som har fler
än 4o sparade semesterdagar.
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7 a InIedníng
t.r. Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun gör PwC cn
granskning av löner och ersättningar.

Personalkostnaderna utgör en stor del av komtnutrerrs externa kostnader.
Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet, det vill säga
väsentligheten är hög. Det finns också risker förknippade med lönehanteringen. I
den centrala hanteringen kan det finnas risk för att registerhållningen och
hanteringen av lönesystemet i öwigt, inte alltid fungerar som avsett. I den mån
lönehanteringen har decentraliserats finns ökad risk för att lönerapporteringen och
arbetsledarnas kontroll av löneunderlagen inte fungerar tillfredsställande. Detta
eftersom det kan uppstå svårigheter att i alla cleJar upprätthåìla kompetens och
enhetlighet i kontrollen.

Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde, både till utformning och till utförande. Nämnderna ska
säledes utt'orma anvisningar för den egna interna kontrollens organisation,
utformning och funktion. Kommunstyrelsen har till uppgift att främja den interna
kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla
nämnder gemensamt synsätt.

<-Y- -r}.^ ^ ^r^ ^^^-^:^-'^-- ^A^L --I.Z. ÐAJLY UClt l-eul¡ttlJtt_ùJr(¡g(I
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

Ar kommunstyr elsen och nämndernas ínterna kontroll au seende
rapportering ou löner och ersättningar tíllräcklig?

a

r.S. Kotttrolhnó/
Granskningen bedöms utifrån följande uppställda kontrollmål:
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Behörigheter är över tiden ändamålsenliga utifrån den anställdes
arbetsuppgifter och ansvar

Användarnas behörighetsnivå i lT-system är ändamålsenlig utifrån ansvar
och befogenheter

Tidrapporter/Frånvarorapportering är attesterad av behörig person

Resultatet av den preliminära och definitiva lönekörningen hanteras på rätt
sätt och i rätt tid

Löneutbetalning är attesterad av behörig person

Överföring från lönesystem till ekonomisystem sker fullständigt och rilitigt

a

a

a

a
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Lönekostnader och tillhörande kostnader analyseras regelbundet

Det finns fungerande rutiner för kontroll av att registrerade behörigheter är
korrekta utifrån delegationsordningen samt av förändringar under året
(exempelvis medarbetare som slutar, är lediga eller tillfálliga förändringar
avbehörighet)

t.4. Augränsníng ochtnetod
Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder och sker utifrån
ett väsentlighets- och riskperspektiv där ett antal kontrollmål väljs ut. Utifrån dessa
kontrollmål sker en bedömning av dels befintliga regler och rutiner, dels
förvaltningens egna kontrollaktiviteter.

Granskningen har gjorts i två etapper dels genom en registeranalys och intervjuer
med berörda tjänstemän samt en enkätundersökning som riktade sig till samtliga
chefer och administratörer i kommunen.

Utdrag ur lönesystemet har bearbetats genom s.k. registeranalys. Registeranalysen
avlönetransaktioner omfattar perioden januari - augusti 2o1b. Uppföljning och
verifiering av identifierade awikelser och orimliga värden har skett. Vidare har
kontroll av gällande attestreglemente/attestförteckning och ett antal sticþrov för
att verifiera riktighet i gällande rutiner och riktlinjer gjorts.

Intervjuer har genomförts med kommunens systemekonom och en löne-/PA-
konsult på HR-avdelningen. Dialog har även förts via mail samt telefon med
förhandlingschefen tillika chef för enheten HR-support inom HR-avdeiningen.
Vidare så har avstämning gjorts med ekonomvid ekonomiavdelningen som
ansvarar för inläsning av bokföringsfilen i ekonomisystemet.

En enkätundersökning har genomförs i syfte att fånga de kontroller som genomförs
av chefer och administratörer före och efter lönekörning. Enkäten kommunicerades
med och godkändes av personalchefen innan utskick. Samtliga chefer och
administratörer i Vallentuna kommun tillfrågades. Bo av rr7 tillfrågade besvarade
enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 68 procent. Resultatet av enkäten
framgår avbilaga r.

Rapporten har varit föremål för faktaasvtämning av berörda.

r.5. Stgrande oeh stödjunde doku:rlr.ertt
Inom ramen för granskningen har vi inhämtat och tagit del av följande styrande och
stödjande dokument:

¡ Rutinbeskrivning för anställnings- och löneprocessen från kommunens intranät
¡ Attestreglemente
. Förteckning över samtliga behörigheter
¡ Internkontrollplaner för kommunstyrelsen och samtliga nämnder för zor5
. Tidplan zor5 och tidplan zo16 för HR-systemen
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Ia,kttø,gelser
Nedan redovisas vad som framkommit under intervju med berörda tjänstemän
samt genom dokumentstudier.

2.7. I{onurtuner.s lönefunktíon
2.1.1. Orgqnísation, ansuar och omfattning
Vallentuna kommuns HR-avdelning fTnns under kommunstyrelsen och ingår i
kommunledningskontoret. På HR-avdelningen arbetar vid tidpunliten för
granskningen tio personer; fina personer arbetar som kine-/PA-konsulter och fyra
personer arbetar som HR-konsulter. På HR-avdelningen finns även en
systemekonom (tillika systemförvaltare för personalsystemet). Förhandlingschefen
och tillika tf. personalchef under granskningsperioden, är chef för enheten för HR-
support inom HR-avdelningen, med personalansvar för tre av f1'ra löne-/PA-
konsulter.

Både löne-/PA-konsulterna och HR-konsulterna har ett uppdelat ansvar som
kontaktpersoner mot kommunens olika verksamheter/förvaltningar, men de har
samtidigt tillräckligt med kunskap för att kunna täcka upp för kollegor vid frånvaro

Vallentuna kommun ingår i region Nordost'och ett antal gänger per år träffas
löneenheterna från respektive kommun, som har samma personalsystem
/^n^*^--i^- {-B- Ii'^l fÄ¡ õÂmancqmmo nätrrorl¿cfnäfÊor rlär cr¡clpmfr8onr\uvvr¡rl/4rrrvrr rr4¡r uf LJ ),
behandlas.

För år zor5 uppgick kommunens personalkostnad till 838,4 mnkr", vilket
motsvarar ca 47 % av kommunens verskmahetskostander.

2.1.2. Lönerutinen
Vallentuna kommun använder personalsystemet eCompanion och
schemabemanningssysLernet BeSched, som båda levereras av Evry. Tid- och
awikelserapportering sker i webbaserade självservicesystem och lönen utbetalas i
enlighet med dessa rapporter efter att manuella korrigeringar av eventuella
awikelser/tillägg gjorts. Viss manuell registrering av ar,r¡ikelser utifrån
pappersun<lerlag finns också fortfarande. T.ex, sjukersättning samt ändringar som
redan verkställts.

Lönekörning
Vid den preliminära lönekörningen skapas signallistor ur eCompanion där vissa
felaktigheter framgår. Signallistorna sparas i HR-supports gemensamma
mappsystem AD:t. Förutom de felaktigheter (signaler) som framgår av
signallistorna kan inte HR-support bedöma om korrekt lön betalas ut eftersom den
information HR-support har att tillgå framföralltbygger på att medarbetare och

l Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Täby och Danderyd
z I personalkostnaden ingår utöver löner och sociala avgifter kostnad för pensioner
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chefer har rapporterat in awikelser/tillägg korrelit i självservicesystemet. Det är
chefernas ansvar att kolla personalanalyslistorna i rapporteringsverktyget Qlickview
för att se att deras underordnade erhåller korrekt lön. Om ett schema i BeSched inte
är korrekt uppdaterat kan det t.ex. föranleda en felaktig löneutbetalning. I praktiken
innebär det att en löntagare kan få en löneskuld. Om det uppstår en löneskuld
meddelar HR-support berörd chef som får i uppdrag att komma överens med den
anställde om hur löneskulden ska lösas. Huvudregeln är att dessa ska korrigeras så
snart som möjligt.

Den preliminära lönekörningen sker mellan den r6-r8:e varje månad. Fel som
upptäcks vid den preliminära lönekörningen hinner korrigeras inför den definitiva
lönekörningen. Av kommunens rutinbeskrivning för löneprocessen framgår att
varje chef ansvarar för att kontrollera utgående lön varje månad i verktyget
Qlickview.

Den definitiva lönekörningen görs mellan 2o-22iavarje månad. Det är en
automatisk körning som sker på natten och vid tidpunkten skapas både bankfiler
och bokföringsfiler. Mellan den z4-z7e varje månad sker en extra lönekörning med
utbetalning runt den sista varje månad. Den extra löneutbetalning är tili för att
fånga upp sådant som inte hunnit med i den ordinarie lönekörningen. Vid det extra
körningstillfüllet sker den definitiva beräkningen direkt, och bankfil/bokföringsfiler
skapas. Till detta tillf?ille måste löne-/PA-konsulterna registrera uppgifter manuellt
eftersom ingen överföring sker från självservicesystemen.

Efter att HR-support skickat bankfilen fl¡tas boldöringsfilerna manuellt till en
speciell gemensam mapp (i datorn) varefter systemekonomen meddelar
ekonomiavdelningen att bokföringsfilerna finns tillgängliga för inläsning. Ansvarig
ekonom vid ekonomiavdelningen hämtar upp filen som sedan läses in (integreras) i
ekonomisystemet. All hantering sker i systemet, men det finns ingen automatiks
koppling mellan löne- och ekonomisystem. Kontroll görs vid ekonomikontoret att
filöverföring fungerat.

Kontr oll au löne öu erforing
Om bokföringsfilen inte innehåller några fel läses den in direkt i ekonomisystemet.
Vid fel uppstår en felaktig verifikatlogg (s.k. verrloggar) och filen läses inte in.
Ekonomen skriver ut (på papper) den felaktiga verifikatloggen och meddelar HR-
support som gör samtliga rättningar. Under intervju anges att det oftast handlar om
konteringsfel eller att lönearter som inte finns använts. När felet har korrigerats
signeras fellistan av personen som gjort rättningen för att sedan attesteras och
datumstämplas av ekonomen vid ekonomiavdelningen. Därefter sker rättning i
ekonomisystemet. Alla fellistor sparas i en fiisisk pärm på ekonomiavdelningen.

2.1.5. Behörigheter och tíIldelning
TíIldelníng
Det är tre personers som delar på uppgiften att tilldela och lägga upp behörigheter i
personalsystemet. En löne-/PA-konsult är också back-up för detta. I
bemanningssystemet BeSched tilldelas behörigheter av systemekonomen eller en

3 Förhandlingschefen (tillika tf. personalchefen), systemekonomen och en HR-konsult

Oktober 2016
Vallentuna kommun
PwC

5av17

57



löne-PA/konsult utifrån begäran av överordnad chef till den som behöver
behörighet. Begäran ska vanligwis lämnas in genom ett särskilt
beställningsformulär som finns på intranätet. Beställningcn hamnar då i cn
gemensam e-postbrevlåda för HR-system och tas om hand av HR-avdelningen. Det
är dockvaniigt attbegäran kommer in via vanlig mail och då sparas mailet i
arkivfunktionen i mailboxen.

Under våren har en ny intern e-tjänst införts för bl a beställning av alla
systembehörigheter vid nyanställning, ändring av tjänst samt även för avslut. Dcn
nva lösningen ersätter då de tre olika beställningsformulären som finns idag med
ctt gcmcnsamt wcbbformulär för samtliga behörighetsbeställningar.

Behörigheter
Det finns olika chefsbehörigheter för verksamheter och förvaltningar.
Verksamhetschef/ förvaltningschef har ibland behörighet till hela verksamheten,
men endast tittbehörighet avseende lön. Det betyder att de har tillgång till
informationen i lönesystemet, men de kan inte registrera eller ändra information.

Under intervju tramkommer att det inom området finns utvecHingsarbete eftersom
det i en el-el verksamheter finns en viss ofvdlighet när det gäller
chefsbefogenheterna. Vissa chefer eller arbetsledare har personalansvar, men inget
budgetansvar, medan andra t.ex. inom skolan där rektor ensam har budgetansvar,
men pelsonalansvaret delas på flera personer.

Det finns två olika behörighetssystem. Ett för behörighet i schema- och
bemanningssystemet BeSched/BeSchedwebb och ett för behörigheter i eCompanion
(personaisystemet) och eCompanionwebb. Ettersom systemen integrerar med
varandra är det viktigt att behörigheterna i systemen överensstämmer. BeSched
används av uttörandesidan inom socialförvaltningen och fritidsförvaltningen som
är verksamheter med schemalagd personal. BeSched används även inom barn- och
ungdomsförvaltningen för hantering av timavlönad personal, samt i andra av
kommunens verksamheter för hantering av timavlönacle.

Auu ikel s er app o r t eríng
Samtliga månadsavlönade har en personlig inloggning i systemet där de hittar
information om aktuclla scheman, önskar om ledighet, anmäler frånvaro etc. De
som är timavlönade har ingen personlig inloggning i systemet, men enligt uppgift är
ambitionen att det ska bli så. Om en löntagare gör en ändring i systemet, t.ex.
önskar <lm ledigÌrel, så nråste dclta br:viljas cllcr avslås av övcrordnad chcf innan
ar,r¡ikelsen överförs till lönesysternel-. Res¡rektive överordnad chef ska därmed
rnånatligen kontrollera, bevilja/avslå eventuella awikelsekorringerar samt attcstcra
awikelsen/tillägget innan schemat överförs till lönesystemet. Lönen betalas ut
baserat på det ursprungliga schemat utifrån de eventuella awikelser/tillägg som
gjorts. Överföringen från Besched till lönesystemet sker automatiskt.

Anställda som inte tillhör utförandesidan eller fritidsförvaltningen använder ett
annat webbaserat system för awikelserapportering (eCompanionwebb) som är
kopplad till anställningen som finns i lönesystemet. HR-support har ansvar för att
anställningarna läggs upp korrekt i lönesystemet.

Oktober 2016
Vallentuna kommun
PwC

6av17

58



Kontroll au b ehörig heter
Under intervju framkommer att det inte finns någon systematisk rutin för avslut av
behörigheter i systemet. De har inte gjort någon genomgång avbehörigheter, men
det finns planer på att det ska ske. Orsaken till varför en genomgång inte har gjorts
är tidsbrist p.g.a. flera sjukskrivningar och vakanser.

2.1.4. Attestrtitt
Kontroll och attest av tidrapporter och frånvarorapporter sker av överordnad chef.
Förvaltningschefernas rapporter attesteras av kommundirektören. I
personalsystemet finns ingen särskild funktion för chefer att attestera
löneutbetalningen för respektive medarbetare innan lönefilen skapas. Därtör har de
tagit fram en manuell rutin som chefer ska följa varje månad. Av den framgår bl.a.
att cheferna ska granska den s.k. analyslistan (som de har tillgång till via Qlikview)
så snart den preliminära lönekörningen är genomförd, och snarast meddela HR-
support om något blivit fel, så att det kan korrigeras. Om en chef glömt att attestera
eller informera om fel så hinner det rättas till innan den definitiva lönekörningen.

Tre personer har behörighet att attestera löneutbetalningar, d.v.s. bemlmdiga,
lönefilerna, som skickas till Nordea. Vem som attesterat utbetalningarna för
respektive månad loggas i Girolink, som är Nordeas system för filöverföring där alla
tre har behörighet.

Det är nämnderna som antar respektive förvaltnings attestförteckning och fokus
ligger på attest av ekonomitransaktioner, fakturor, bokföringsordrar och
utanordningar. Fastställda attestförteckningar förvaras på ekonomiavdelningen i en
pärm. HR-support har tillgång till pärmen och kan kontrollera namnteckningar när
det kommer anställningsavtal etc. Det är dock ekonomiavdelningens ansvar att se
till att attestförteckning och delegationsordning överensstämmer och att rätt
personer har rätt ansvar. Det ska finnas underskrift för samtliga och HR-support
ska kunna förlita sig på det som finns i pärmen. Under intervju framkommer dock
att det händer att chefer ändrar attesträtter utan att meddela HR-avdelningen och
att det därmed inte fìnns blankett eller underlag för alla i pärmen.
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3.
3.7.

Granslcnin gsresu,ltø:t
Verífieríng au behörígheter

B e S che d r¡ ch B e S che dtu ebb
Btt urval av 13 stycken personer med behörighet i systemet har kontrollerats för att
verifiera att upplägg av behörighet gjorts utifrån korrekt underlag/blankett.
Kontroll har skett genom avstämning mot system och blankett/uncìerlag.

Vid granskningen noterades att korrekt underlag/blankett endast fanns för tre (av
r3) behörigheter. Vi har tagit del av verifierande underlag. För öwiga tio personer
noterades följande:

Fem behörigheter tillkom vid införandet av BeSched vid skolorna och
Kullurskolan och avser pelsuner nred futrklionen arbetsledare.

TVå behörigheter lades upp i samband med anställning.

En behörighet lades upp i samband med införandet av BeSchecl varpå
underlaget för upplägg inte finns kvar.

'IVå behörigheter tillhör anställda som inte längre arbetar kvar inom
kommunen. Anställningarna upphörde år zorr respektive 2o1b.

e C o mp anío n o ch e C omp onio ntu ebb
Ett un¡al av ro stycken personer med hehörighet i systemet har kontrollerats för att
verifiera att upplägg avbehörighet gjorts utifrån korrekt underlag/blankett.
Kontroll har skett genom avstämning mot system och blankett/underlag.

Vid granskningen noLerades aLL del för sarrrLliga (ro av ro) upplägg av behörigheter
saknades korrekt underlag/blankett. Följande noterades :

Tre behörigheter har tiildelats utan beställning eftersom en del av deras
tjänst avser tilldelning av behörigheter.

Tre behörigheter hal lagts upp endast genonl muntlig beställning.

En behörighet har lagts upp genom beställning via telefon.

En behörighet lades upp utan beställning för vikarie i samband med
sjukskrivning av ordinarie personal på HR-support.

Två behörigheter tillhör anställda som sedan sommaren zor5 inte längre
arbetar inom kommunen.
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Kommentarer
Vår granskning visar att det endast fanns blankett/underlag för tre av z3
behörigheter. Vi vill särskilt ffia att det firra avbehörigheterna avsåg personer som
inte längre arbetar i kommunen. Vi rekommenderar att kommunst¡,'relsen gör en
genomgång av samtliga behörigheter i systemen.

S,z, Verífieríng au øttest

Tidrapport/Frånuaro
Ett urval av tio stycken tidrapporter/frånvarorapporter, som avser
granskningsperioden 2or1, för att kontrollera att rapporterna i systemet har
attesterats av behörig person. Verifiering har gjorts genom avstämning mot aktuell
attestförteckning. Utfallet av granskningen redovisas i tabellen nedan:

Nfunnd./foruø,ltníng Anto,l Auuíkelser

Socialnämnden En attest avser 2014 och finns ej
uppdaterad för zor5. En attest
överensstämmer med
förteckningen, men namnet är
överstruket med penna. Två
attester avser tillf,ålliga attestanter
utan attesträtt, medan en attestant
saknar attesträtt helt och hållet.

Fritidsnämnden .) Två av tre attestanter saknar
attesträtt. En attest avser KLK.

Barn- och ungdomsnämnden 2 Båda attestanterna saknar
attesträtt.

Tota"It 70

Löneutbetalning
Vi har inhämtat utbetalningsfilerna för månaderna (sep, okt, nov zor5) för att
verifiera att löneutbetalningarna är attesterade, d.v.s. bemyndigade, av behörig
person. Av själva utbetalningsfilerna framgår dock inte vem som har attesterat
utbetalningsfilen för respektive månad. Enligt uppgift är bankfilen attesterad av
systemekonomen. Vem som har attesterat loggas i Girolink, som är Nordeas system
för filöverföring, där de tre personerna med attesträtt avseende löneutbetalningar
har behörighet. Filerna från lönesystemet läses in i ekonomisystemet efter att
bankfilen skickats till Nordea. Vid varje lönefil skapas en lönelogg och lönebok som
spårar vem som gjort vad. Om det är manuell inmatning så loggas det i löneloggen
och om det sker via system så syns det att det kommer från systemet.
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Kommentarer
Vår granskning avseende attest av tidrapport/frånvarorapport visar att samtliga
stickprov innehöllnågon form av ar.r¡ikelse. Fem attestanter saknade attesträtt helt
och hållet och wå attestanter avsåg tillfrilliga attestanter utan attesträtt. För att
säkerstäila att tid- och frånvarorapporter attesteras av behörig person. Vi utgår från
att i samband med en genomgång av samtliga behörigheter kommer dessa problem
att åtgärdas och det kommer att finnas en aktuell sammanställning per nämnd på
attestanter med tillhörande underlag till respektive behörighet.

Vi har inte kunnat verifiera attest av löneutbetalningsfil efLersom det inte framgår
av utbetalningsfilen som skickas till Nordea vem som har attesterat. Vi har
efterfrågat underlag som visar attesteringen, men enligt uppgift går det inte att få
ett sådant underlag från kommunens leverantör (Nordea).

S.S. Veríjiering au sAstetn
Samtidigt som lönefilerna skapas i eCompanion vid lönekörningen så skapas även
boKöringsfiler. Efter att HR-support skickat banldilen fl¡tas bokföringsfilerna
manuellt till en speciell gemensam mapp (i datorn) varefter systemekonomen
meddelar ekonomiavdelningen att bokföringsfilerna finns tillgängliga för inläsning.
Ansvarig ekonom vid ekonomiavdelningen hämtar upp fiien som sedan läses in
(integreras) i ekonomisystemet. All hantering sker i systemet, men kräver manr¡ell
handpåläggning. Ekonomen vid ekonomiavdelningen kontrollerar att hela filen har
erhållits samt dess korrekthet, här görs dock ingen kontroll av att det belopp som
läses in överensstämmer mecl lönefilen. Om clet vicl inläsning av filen upptäcks
nâgra fei (verrioggar) me<ideias HR-support som korrigerar feiet på den utskrivna
fellistan. Därefter görs rättning i ekonomisystemet. Fel handlar oftast om
konteringsfel eller att lönearter som inte finns använts.

I{ommentarer
Överföringen från lönesystemet till ekonomisystemet är en manuell process som
måste initieras av HR-support. Manuella hanteringar innebär alltid en högre risk.
Vi ser positivt på att det är två personer involverade i överföringen, en person .lrån
HR-support och en person vid ekonomikontoret. Vi rekommenderar dock
kommunstyrelsen att överväga om det finns behov av att införa ytterligare
kontrollmoment i samband med filöverföringen. Dessa kan vara kontroll av att
belopp i lönefil överensstämmer med belopp i ekonomisystem, antal transaktioner
OSV.

5.4. Verífieríng eu uppfrljníng
Avkommunens tidplan (HR-system) framgår samtliga datum under året som gäller
förbl.a. de preliminära samt definitiva lönekörningarna. Den preliminära
lönekörningen sker mellan den r6-r8:de varje månad och den definitiva
Iönekörningen mellan den zo-23:a varje månad. Fel som upptäcks vid den
preiiminära lönekörningen hinner korrigeras inför den definitiva lönekörningen. Av
rutinbeskrivningen framgår att det är varje chefs ansvar att utföra månatlig kontroll
av lön.
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Av rutinbeskrivningen framgår bl a att överordnad chef varje månad ska utföra
kontroll av frånvaroavdrag och utbetalda tillägg/ersättningar. Kontrollen av
personalkostnader görs i applikationen Personal i Qlickview, där bruttolönerna
framgår. Om fel upptäcks i analysen skickas underlag för korrigering till HR-
support. I applikationen Ekonomi i Qlickview ingår även sociala avgifter etc. och i
den applikationen ska varje chef månatligen följa upp hela sitt ekonomiska utfall.

Respektive nämnd ansvarar själva för att uppföljning av utfallet av
personalkostnader sker varje månad. Under intervjuer framkommer att varken HR-
support eller ekonomiavdelningen gör någon analys eller uppföljning av löne- och
personalkostnader.

I(ornmentarer
Det finns en dokumenterad rutinbeskri-rning över löneprocessen med tider för de
olika lönekörningarna. Det finns även en rutinbeskrivning över vilka kontroller som
åligger respektive chef att göra.

5.4.1. Chefernas ensuür, kontroller och uppföIjníng
En enkätundersökning har genomförs i syfte att fånga de kontroller som genomförs
av chefer och administratörer före och efter lönekörning. Enkäten kommunicerades
med och godkändes av personalchefen innan utskick. Samtliga chefer och
administratörer i Vallentuna kommun tillfrågades. 8o av tr7 tillfrågade besvarade
enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 68 procent. Resultatet av enkäten
framgår avbilaga r.

Av enkätsvaren framkommer att7o procent av de svarande bedömer att det finns
beskrivningar/instruktioner avseende de kontroller som ska genomföras i samband
med lönekörningen. Cirka 8z procent av de svarande uppger att de genomför
kontrolier avseende att registrerad sjukfrånvaro, semester och fyllnads/övertid är
korrekt inför den definitiva lönekörningen. De genomförda kontrollerna
dokumenteras i varierande omfattning, 6r procent av de svarande uppger att de
dokumenterar kontrollerna avseende sjukfrånvaro och semester medan 53 procent
av de svarande uppger att de dokumenterar kontrollen avseende fyllnads/övertid.
Av svaren framkommer bland annat att uttalad rutin för dokumentation saknas, att
det inte fTnns ett system för dokumentationen och att det är svårt att finna tid för
sådan tillkommande administration. De tillfrågade ombads också redogöra för om
de genomför någon rimlighetsbedömning av lönekostnaderna och att
Iönekostnaderna belastar rätt enhet. 75 procent av de svarande uppger att de
genomför en sådan kontroll och av förklaringarna i kommentarsf,åltet sluter vi oss
till att denna uppföljning mestadels hanteras via Qlickview. 25 procent av de
svarande genomför således inte rimlighetsbedömningar och förldaring till detta
uppges bland annat vara att rutiner inte delgivits för sådan kontroll och att den
svarande bedömer att kontrollansvaren rimligtvis borde iigga på annan instans.
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5.4.2. Uppfötjning au sparade semesterdagar
Enligt kollektivavtalet AB (Allmänna bestämmelser) får den anställde ha upp till 4o
sparade semesterdagar. De sparade semesterdagarna kan inte bli utbetalade i form
av lön under pågående anställning. Om en löntagare har över 4o sparade
semesterdagar kan däremot den överstigande delen utbetalas som iön, alternativt
växias in i en timbank för semesteruttag "del av dag" längre fram.

Avstämning av överstigande semesterdagar görs i februari och utbetalning sker r

mars. Inför avstämningen skickas en förfïågan/päminnelse till chet'erna med
uppmaning om att stämma av med berörda löntagare huruvida de vill ha den
överstigande delen utbetalt i lön eller sparat i timmar.

I vår analys har vi noterat att 13 personer hadefler àn 4o sparade semesterdagar per
2o15-o8-81. Det totala antalet sparade semesterdagar för dessa 1g personer uppgår
till 6+g dagar. Kommunen förklarar dessa enligt följande: Nio avlöntagarna med
fler än 4o sparade semesterdagar är anhörigvårdare- och personliga assistenter,
med anställningsvillkor enligt det s.k. "PAN"-avtalet. HR-support är medvetna orrr
problernatiken och har pratat med berörda enhetsledare om detta för att få en
förklaring om varför semester för dessa personer inte lagts ut i enlighet med
semesterlagens regler, eftersom PAN-anställda sedan zoro omfattas av
semesterlagens regler och inte och AB-avtalet.

Fyra löntagare hör inte till gruppen ovan. Efter utredning av HR-support
framkommer att två personer har tagit ut en extra semester under hösten och har
mindre än 4o dagar sparade till nästa år. Två personer, varav en har varit
fr:*:.:l1-^l^l:-,..^l^--^*:^l^* l^^*+^-:+,,+.,;ilJi-+f,R 'l^-^-"-,1^- ^^. ^ l^^. - r.il.l'^+IUIAI(IÌd.rçLrr6 tlIrLtçI Pçrru\rçrr, ¡rdr LdórL uL vd'rur6l ra u464r uuuçr zvL.+l év\c, Yrr^ul

HR-support har påpekat tiil respektive arbetsledare. Löne-/PA-konsulterna har
dem under bevakning innan nästa semesteromställning som görs under februari
20t6.

5.4.5. Upp.följninq au lönetillöqq
Vi har inhämtat alla utbetalda lönetillägg för juni zor5, totalt 19 stycken, och
vcrificrat att dct finns blankett/underlag för samtliga. Resultatet av
stickprovsgranskningen redovisas i tabellen nedan:

Underlag Antal Awikelse
Blankett 15 Tre lönetillägg överensstämmer ej med beslut på

blankett avseende belopp. Ett lönetillägg har
betalats ut i sin helhet trots att beslutet endast
gäller fram till 1616.

Mail från chef 2 Inga awikelser

Beslut utifrån 1

personligt ut-lägg

Saknas 1

Inga arwikelser

Ej granskat

12 av 17

Totalt
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Som framkommer ovan noterarvi i granskningen att tre lönetillägg ej
överensstämmer med beslut avseende belopp. Samtliga tre utbetalda lönetillägg
underskrider vad som anges på respektive blankett. Istället för rooo kr, etoo kr och
gsoo kr har 75o kr, tz6o kr och 31bo kr utbetalats.

För personen vars beslut om lönetillägg saknas har vi erhållit lönespecifikation för
juni månad av vilken det framgår att lönetillägg utbetalats.

Kommentarer
I den genomförda enkätundersökningen angav nästan 3o procent av de tillfrågade
att det saknas beskrivningar/instruktioner för uppföljning och kontroll av löner
vilket ger indikation om att kommunens rutiner inte är kända i organisationen.
Vidare så medgav 4o procent att de tillfrågade att de inte dokumenterar de
kontroller som genomförs. För att säkerställa korrekt löneutbetalning, samt att
genomförda kontroller dokumenteras behöver rutinbeskrirrningen tydligare
kommuniceras till alla berörda chefer.

För att säkerställa att rutiner och regler kring semester och sparade semesterdagar
efterlevs har HR-support under hösten zor5 gått ut med information på intranätet.
Vi rekommenderar att HR-support fortsätter bevaka och följer upp de personer vars
sparade semesterdagar överskrider maxbeloppet, samt kontinuerligt kommunicerar
med berörda chefer. Detta för att säkerställa att personalen tar ut sin semester i tid.

I granskningen av lönetillägg noterades att det fanns beslut i form av blankett eller
annat underlag för samtliga utbetalningar. Tre av de utbetalda beloppen stämde
dock inte överens med beslut.
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4. Bedönutíng och
rekornrnendø:tíoner

4.r. Austärnníng mot kontrollrn&I
Granskningen görs utifrån åtta uppställda kontrollmåI. Bedömningen av respektive
kontrollmmâl görs enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis uppfyllt/nj uppftllt.

Kontrollmål Bedömning

Behörigheter är över tiden
i ändamålsenliga utifrån den anställdes
¡ arbetsuppgifter och ansvar.

Användarnas behörighetsnivå i IT-
system är ändamålsenlig utifrån ansvar
och befogenheter.

Uppfullt
Vår bedömning grundar sig på att:
Användarnas behörighetsnivå i IT-
system, samt behörighet utifrån
arbetsuppgifter och ansvar bedöms över
tid ändamålsenliga utifrån erhållna
förteci<ningar. Eniigt HR-suppori Íinns
det dock en viss otydlighet vad gäller
chefsbefogenheter avseende budget- och
personalansvar. HR-support bedömer
detta som ett utvecldingsarbete.

Delvis uppfrllda
Vår bedömning grundar sig på att:
Det finns två olika behörighetssystem:
Schema- och bemanningssystemet
BeSched/BeSchedwebb samt
personalsystemet eCompanion och
eCompanionwebb.

Vår verifïering visar att upplägg av
behörigheter har gjorts utifrån skriftligt
underlag/blankett för endast g av 28
stickprov. re stycken behörigheter har
lagts upp utan beställning utifrån
arbetsup¡:gift ocù/eìler i satrtbarttl rrretl
anställning. Vidare noterades firra
behörigheter för anstäilda som inte
längre arbetar i kommunen.

Tidrapporter/ Frånvarorapportering är
attesterad av behörig person.

Ej uppfyllt
Vår bedömning grundar sig på att:
Attest av tid- och frånvarorapporter ska
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I ske av överordnad chef.
Förvaltningschefernas rapporter ska
attesteras av kommundirektören. I vår
stickprovsgranskning noterades att
samtliga tio sticþrov innehöll någon
form av awikelse. Exempelvis saknade
fem av stickproven attesträtt helt och
hållet och wå stickprov avsåg tillf?illiga
attestanter utan attesträtt.

Resultatet av den preliminära och
definitiva lönekörningen hanteras på
rätt sätt och i rätt tid.

Delvis uppffllt
Vår bedömning grundar sig på att:
Löneprocessen är indelad i en
preliminär och en definitiv lönekörning.
I samband med den preliminära
lönekörningen ansvarar HR-support för
kontroll utifrån signallistor, medan
cheferna ansvarar för kontroll av att
registrerade uppgifter är korrekta.

Vid genomförd enkätundersökning
uppger 8z procent av de svarande
cheferna och administratörerna att de
utför denna kontroll. Dock framgår av
enkäten att 30 procent av de svarande
bedömer att beskrivning/instrultion
avseende de kontroller som ska
genomföras saknas. Vidare
framkommer att endast 6o procent av
de svarande dokumenterar de kontroller
som genomförs.

Löneutbetalning är attesterad av
behörig person.

Kan ej bedömas
Vår bedömning grundar sig på att:
Tre personer har behörighet att
attestera (bemyndiga) själva
löneutbetalningsfilen. Vi har dock inte
kunnat verifiera att löneutbetalningsfil
är attesterad av behörig person,
eftersom det inte framgår av
utbetalningsfilen vem som har attesterat
den. Vi har efterfrågat, men ej erhållit
underlag som visar attesteringen från
kommunens leverantör.
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överföring från lönesystem till
ekonomisystem sker fullständigt och
riktigL.

Lönekostnader och tillhörande
kostnader anaþseras regelbundet.

Dct finns fungerande rutiner för
kontroll av att registrerade behörigheter
är korrekta utifrån

, delegationsordningen samt av
förändringar under året (exempelvis
mcdarbctarc som slutar, är lcdiga cllcr
tililülliga för'ändringar av behörighet).

4.2. Rekorntnend&tíone.r
Mot bakgrund av granskningsresultatet och ovanstående bedömningar
rekommenderar vi Kommunsffrelsen att:

Ol<tobcr 2016
Vallentuna kommun
PwC

, Delvis uppfrllt
Vår bedömning grundar sig på att:
Samtidigt som lönefilerna skapas i
eCompanion vid lönekörningen så
skapas även bokföringsfilen.
Systemekonomen meddelar
ekonomiavdelningen via e-post att
bokföringsfilerna finns i mappen för
inläsning, varpå ekonorniavtlelningen
kontrollerar att de fått hela filen samt
dess korrekthet. Här sker ingen kontroll
av att belopp överensstämmer.
Inläsningen av bokföringsfilen i
ekonomisystemet sker i systemet genom
manuell handpåläggning. Manuell
hantering innebär alltid en ökad risk.

Delvis uppffllt
Vårbedömning grundar sig på att:
Det är chefernas ansvar att mänatligen
anaþsera lönekostnader och tillhörande
kostnader. Stöd för uppfölining fås
genom analysverktyget i Qlickview.

Vid genomförd enkätundersökning
EF ñ-^â^-+ ^-, l^ -.,^---À^ ^++ ,{^trPl-,åçr /Ð },ruLçul av uÇ ùv4l4rruç qLL uç

analyserar dessa kostnader. Vidare
framkommer att det finns bristancle
rutinbeskrivning för de kontroller som
ska genomföras.

$ uppfyllt
Vår bedömning grundar sig på att:
Kommunen har inga rutiner för att
kontroilera registrerade behörigheter. I
vår stickprovsgranskning noterad es f1'ra
behörigheter i systemet som avsåg
personel som inte längre arbetar kvar i
kommuncn.

Säkerställa att rutinen avseende de kontroller som ska genomföras av
HR-support och chefer i samband med lönekörningarna stärks och
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dokumenteras och kommuniceras till berörda. Av rutinbeskrirrningen
bör ansvarsroller framgå. Detta för att bland annat undvika att
löneskulder uppstår.

Säkerställa att respektive nämnds attestförteckning överensstämmer
med delegationsordning och ansvarsområde. Detta för att säkerställa att
tid- och frånvarorapporter, och därmed löneutbetalningen, attesteras av
behörig person.

Genomgång sker av samtliga registrerade behörigheter i systemen för atL
säkerställa att bl.a. att gamla behörigheter inte finns kvar.

Se över möjligheten att systematisera och/eller införa ytterligare
kontrollmoment vid överföring från lönesystem till ekonomisystem.
Detta eftersom manuell hantering alltid utgör en ökad risk.

HR-support kontinuerligt bevakar och foljer upp anställda som har fler
àn 4o sparade semesterdagar.

Cc:rínllultgren
P r oj ektle dar e / upp dr ag sle dar e
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-10-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171
Svar på revisionsrapport om intern kontroll av löner och ersättningar (KS 
2016.514)

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunstyrelsens interna kontroll av löner och ersättningar. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsen antar föreslaget till 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. §54  Svar på revisionsrapport om intern kontroll av löner och ersättningar
2. Svar på revisionsrapport om intern kontroll av löner och ersättningar
3. Revisionsrapport, Internkontroll avseende löner och ensättningar
4. PWC rapport Intern kontroll av lön och ersättningar 2016

Expedieras till 
HR-avdelningen Ekonomiavdelningen
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2016-12-04

DNR KS 2016.514 
ANNIKA COLDING SID 1/6
PERSONALCHEF 
08-587 850 66  
ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

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

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på revisionsrapport om intern 
kontroll av löner och ersättningar

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

 Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat kommunstyrelsens interna kontroll av löner och 
ersättningar. Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

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, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt 
ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Beskrivning av revisionsrapporten
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av löner och 
ersättningar vilken har genomförts av ett externt revisionsbolag. Vallentuna kommun 
fick revisionsrapporten tillhanda i 2016-11-10.

Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

I kommande kapitel redovisas revisionens synpunkter tillsammans med kommunens 
kommentarer. Därefter följer ett kapitel om revisionens rekommendationer och 
kommunens åtgärder. Ett avslutande kapitel sammanfattar i en framåtriktad analys 
åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att den interna 
kontrollen avseende löner och ersättningar inte är helt tillräcklig. Vår bedömning 
baseras på iakttagelser och bedömningar av granskningens åtta kontrollmål. Ett 
kontrollmål bedöms uppfyllt, sex kontrollmål bedöms delvis uppfylla, och ett 
kontrollmål kan inte följas upp. Samtliga kontrollmål och bedömningar finns 
beskrivna i avsnitt 4.

Mot bakgrund av granskningsresultatet och ovanstående bedömningar 
rekommenderar vi Kommunstyrelsen att:
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 Säkerställa att rutinen avseende de kontroller som ska genomföras av HR-
support och chefer i samband med lönekörningarna stärks och dokumenteras 
och kommuniceras till berörda. Av rutinbeskrivningen bör ansvarsroller 
framgå. Detta för att bland annat undvika att löneskulder uppstår.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun delar revisionens synpunkt om att rutinerna i samband 
med lönekörningar behöver stärkas, dokumenteras och kommuniceras på ett 
tydligare sätt samt att ansvars- och rollfördelning behöver ses över och 
tydliggöras.

 Säkerställa att respektive nämnds attestförteckning överensstämmer med 
delegationsordning och ansvarsområde. Detta för att säkerställa att tid- och 
frånvarorapporter, och därmed löneutbetalningen, attesteras av behörig 
person.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer med revisorerna om att en översyn behöver 
göras avseende nämndernas attestförteckningar och delegationsordningar, i 
syfte att säkerställa att underlag för beslut som påverkar löneutbetalning 
attesteras av behörig person. 

 Genomgång sker av samtliga registrerade behörigheter i systemen för att 
säkerställa att bl.a. att gamla behörigheter inte finns kvar.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer med revisorerna om att en översyn behöver 
göras avseende samtliga registrerade behörigheter i personalsystemen. 

 Se över möjligheten att systematisera och/eller införa ytterligare 
kontrollmoment vid överföring från lönesystem till ekonomisystem. Detta 
eftersom manuell hantering alltid utgör en ökad risk.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun delar delvis revisionens synpunkt om att rutinerna för 
kontrollmoment i samband med överföring av uppgifter från lönesystemet till 
ekonomisystemet kan behöva stärkas. I samband med att den definitiva 
lönekörningen sker så skapas förutom en lönefil till banken även 
bokföringsfiler. Dessa filer läggs efter lönekörningen i en speciell mapp på 
nätverket och tas därifrån om hand av ekonomiavdelningen, som läser in dem 
i ekonomisystemet.
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 HR-support kontinuerligt bevakar och följer upp anställda som har fler än 4o 
sparade semesterdagar. 

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer med revisionens om att HR-support årligen 
behöver bevaka och följa upp rutiner för sparad semester, så att dessa dagar 
för respektive medarbetare inte överstiger det tillåtna enligt lag och avtal.
Detta är något som redan sker men processen och information till chefer och 
medarbetare om de regler som gäller kan behöva tydliggöras och förbättras.

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

 Säkerställa att rutinen avseende de kontroller som ska genomföras av HR-
support och chefer i samband med lönekörningarna stärks och dokumenteras 
och kommuniceras till berörda. Av rutinbeskrivningen bör ansvarsroller 
framgå. Detta för att bland annat undvika att löneskulder uppstår. 

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun delar revisionens synpunkt om att rutinerna i samband 
med lönekörningar behöver förbättras. HR-avdelningen har därför som en 
prioriterad aktivitet under 2017 att kvalitetssäkra anställnings- och 
löneprocessen. Som en delaktivitet i detta ingår att tydliggöra 
ansvarsfördelning och roller i processen. Under året har HR-avdelningen 
även i uppdrag att genomföra internkontroll via totalgranskning av skälen till 
samtliga rättningar av preliminär lön (inklusive skälen till uppkomna 
löneskulder), samt genomföra en totalgranskning av underlag för manuell 
utbetalning (d v s extra löneutbetalningar).

HR-support kommer under året att ge ett utökat stöd och service till chefer 
avseende löneprocessen, genom att varje månad tillhandahålla lönelistor 
direkt efter att den preliminära lönekörningen är genomförd. Chefer 
instrueras att granska listorna och att återkoppla eventuella avvikelser till sin 
kontaktperson på HR-support inom en dag. Detta för att HR-support 
manuellt ska kunna korrigera så många avvikelser som möjligt innan 
lönefilen till banken skapas. Lönefilen skapas i samband med den definitiva 
lönekörningen som sker två dagar efter den preliminära. HR-avdelningen 
kommer att förtydliga den befintliga rutinbeskrivningen för anställnings- och 
löneprocessen med rutin för den månatliga granskningen av preliminära 
lönelistor samt förtydliga ansvarsroller i processen.
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 Säkerställa att respektive nämnds attestförteckning överensstämmer med 
delegationsordning och ansvarsområde. Detta för att säkerställa att tid- och 
frånvarorapporter, och därmed löneutbetalningen, attesteras av behörig 
person.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer med revisorerna om att en översyn behöver 
göras avseende nämndernas attestförteckningar och delegationsordningar, i 
syfte att säkerställa att underlag för beslut som påverkar löneutbetalning 
attesteras av behörig person. 

Inom ramen för den prioriterade aktiviteten att kvalitetssäkra anställnings- 
och löneprocessen kommer HR-avdelningen, tillsammans med 
ekonomiavdelningen och kansliet, att se över samtliga nämnders 
attestförteckningar och delegationsordningar i syfte att säkerställa att dessa 
överensstämmer med respektive chefs ansvarsområde och behörighet att 
attestera underlag i löneprocessen. Uppgiften ingår som en del i arbetet med 
att tydliggöra ansvarsfördelning och roller.

 Genomgång sker av samtliga registrerade behörigheter i systemen för att 
säkerställa att bl.a. att gamla behörigheter inte finns kvar.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer med revisorerna om att en översyn behöver 
göras avseende samtliga registrerade behörigheter i personalsystemen.

Under året har HR-avdelningen i uppdrag att genomföra internkontroll 
avseende behörighetshantering till personalsystemet (eCompanion/Besched 
inklusive webbdelar för självservice). Kontrollen inleds med en total 
genomgång av befintliga behörigheter och sedan ska kontroll genomföras via 
stickprov 2ggr/år av: 
- beställningsrutinen för behörigheter
- rutin för upplägg/registrering av behörigheter
- hantering av borttag /ändring av behörigheter och
- utbildning för nya användare som fått behörighet.

 Se över möjligheten att systematisera och/eller införa ytterligare 
kontrollmoment vid överföring från lönesystem till ekonomisystem. Detta 
eftersom manuell hantering alltid utgör en ökad risk.
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Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun delar delvis revisionens synpunkt om att rutinerna för 
kontrollmoment i samband med överföring av uppgifter från lönesystemet till 
ekonomisystemet kan behöva stärkas. I samband med att den definitiva 
lönekörningen sker så skapas förutom en lönefil till banken även 
bokföringsfiler. Dessa filer läggs efter lönekörningen i en speciell mapp på 
nätverket och tas därifrån om hand av ekonomiavdelningen, som läser in dem 
i ekonomisystemet. Bokföringsfilerna importeras i ekonomisystemet via en 
importmodul. Filerna importeras i sin helhet, dvs uppgifterna  registreras inte 
manuellt i ekonomisystemet. Den manuella hanteringen är således 
minimerad.

 HR-support kontinuerligt bevakar och följer upp anställda som har fler än 4o 
sparade semesterdagar.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer med revisionen om att HR-support årligen 
behöver bevaka och följa upp rutiner för sparad semester, så att dessa dagar 
för respektive medarbetare inte överstiger det tillåtna enligt lag och avtal.
Detta är något som redan sker men processen och information till chefer och 
medarbetare om de regler som gäller kan behöva tydliggöras och förbättras. 
Detta kommer att ingå som en delaktivitet i uppdraget att kvalitetssäkra 
anställnings- och löneprocessen.

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

 Sannolikhet/risk
Genom att arbeta systematiskt och strukturerat med de kvalitetshöjande 
åtgärder som beskrivits ovan bedömer vi att kommunen i högre utsträckning 
kommer att kunna säkerställa att rätt lön går ut i rätt tid, och att 
löneunderlagen är attesterade av behörig beslutsfattare.

 Konsekvens
Effekten av de planerade åtgärderna kommer att innebära att fler 
medarbetare får rätt lön i rätt tid varje månad, något som i sin tur är en 
förutsättning för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

 Positiva effekter av revisionsrapporten
Revisorerna har valt att granska systemen för rapportering av löner och 
ersättningar.  En positiv effekt av granskningen är att kommunen också kan 
använda revisionens synpunkter till att reflektera över hur befintliga rutiner 
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och regelverk fungerar, för att utveckla arbetssättet i anställnings- och 
löneprocessen och säkerställa en förbättrad kvalitet när det gäller utbetalning 
av lön och ersättningar. Revisionens synpunkter och rekommendationer 
tydliggör kommunens behov av kompetensförstärkning och tydligare 
rutinbeskrivningar avseende anställnings- och löneprocessen.

Kommunen tackar revisionen för deras synpunkter.

Handlingar
1. Svar på revisionsrapport om intern kontroll av löner och ersättningar
2. Revisionsrapport, granskning av intern kontroll av lön och ersättningar

Victor Kilén Annika Colding
Kommundirektör Personalchef

______________________

Ska expedieras till
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen
Kansliet
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1. Sammanfattning och revisionell be-
dömning 

PwC har fått i uppdrag av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer att granska 

kommunens exploateringsverksamhet.  

Revisionsfråga: Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig exploateringsprocess? 

Efter genomförda intervjuer med tjänstemän och politiker samt granskade dokument är 

vår samlade revisionella bedömning att kommunstyrelsen i allt väsentligt har en ända-

målsenlig exploateringsprocess. Process och ansvarsfördelning är i huvudsak tydlig, och 

kommunen har en tydlig röd tråd i sin planering och i sina styrdokument. I granskning av 

exploateringsprojekten framkommer en tydlig och transparent budgetering, redovisning 

och uppföljning. Kommunen behöver uppdatera en del styrdokument, samt fatta beslut 

om riktlinjer för exploateringsavtal. 

Ovanstående bedömningar baseras på prövning av följande kontrollfrågor: 

Kontrollfrågor Kommentar 

Har åtgärder vidtagits med an-

ledning av utvärderingen 2014 

Ja 

Kommunen har vidtagit åtgärder som be-

döms leda till att tidigare identifierade brister 

är på väg att åtgärdas. 

Finns en strategi för kommunens 

tillväxt som återspeglas i kommu-

nens översiktsplan, bostadsför-

sörjningsprognos och riktlinjer för 

markanvisning. 

Ja 

Det finns vision, strategier och planer för 

kommunens tillväxt. Kommunen har en tyd-

lig röd tråd i sin långsiktiga planering. Över-

siktsplanens behöver dock uppdateras (vilket 

pågår), då tillväxttakten förväntas vara högre 

än vad som anges i den.  

Är ansvaret för exploaterings-

verksamheten tydlig? 

Delvis 

Vi bedömer att ansvarsfördelningen upplevs 

som tydlig i kommunen. Dock är exploate-

ringsprocessen inte dokumenterad, vilket kan 

medföra sårbarhetsproblematik. Ansvarsför-

delningen mellan politik och tjänstemän be-

höver förtydligas. 

Finns styrdokument och riktlinjer 

för hantering av exploaterings-

verksamheten/projekten på såväl 

politisk som tjänstemannanivå? 

Ja 

Det finns en mycket bra röd tråd i kommu-

nens styrdokument med översiktsplan, rikt-

linjer för kommunal markanvisning, bo-

stadsbyggnadsprognos, befolkningsprognos, 

lokalresursprogram, och kommunplan. Med 
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drift- och investeringsbudget samt exploate-

ringsplan. Översiktsplan och riktlinjer för 

kommunal markanvisning behöver aktuali-

seras, vilket pågår. Riktlinjer för exploate-

ringsavtal saknas. På tjänstemannanivå finns 

även kalkyler för exploateringsprojekt och 

långsiktig bedömning av kommunalekono-

miska effekter. 

Sker en löpande avstäm-

ning/uppföljning och återrappor-

tering av respektive exploate-

ringsprojekt i kommunen och slut-

redovisas exploaterings- och inve-

steringsprojekten? 

Delvis  

Det sker en löpande avstämning på tjänste-

mannanivå. Till kommunstyrelsen sker en 

återrapportering på övergripande ekonomisk 

nivå i samband med delår och bokslut. Slut-

redovisningar har ej genomförts. 

Finns förutsättningar för att klara 

tillväxtmålen? 

Delvis 

I dagsläget bedöms förutsättningar i huvud-

sak finnas. Det krävs dock att man får alla 

rutiner, riktlinjer på plats, och att man lyckas 

rekrytera i takt med tillväxt och när vakanser 

uppstår. En opåverkbar faktor för kommunen 

är kapaciteten hos byggbolagen i en region 

med mycket omfattande byggnation. 

 

1.1. Rekommendationer 
 Ta fram slutredovisningar för respektive exploateringsprojekt och redovisa till an-

svarig utskott/nämnd/styrelse. 

 Genomför löpande ekonomisk redovisning på projektnivå i näringslivs- och plan-

utskottet. 

 Dokumentera och kommunicera exploateringsprocessen och ansvarsfördelningen. 

 Fastställ riktlinjer för exploateringsavtal. 

 Redovisa årligen de långsiktiga kommunalekonomiska effekterna för driftbudge-

ten med anledning av den omfattande exploateringsverksamheten.  
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2. Bakgrund 

År 2010 granskade revisorerna kommunens övergripande planering avseende investe-

rings- och exploateringsprocesserna. Granskningens slutsats var följande: 

Efter genomförd granskning var den sammanfattande bedömningen att den övergripande 

planeringen inte i alla delar sker på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen visade tydligt 

att detta sammanhängde med oklarheter vad gäller ansvarsgränser mellan kommunsty-

relsen och samhällsbyggnadsnämnden samt mellan kommunledningskontoret och sam-

hällsbyggnadsförvaltningen. Detta förvärras ytterligare av otydligheter i arbetsprocesser 

och rutiner när det gäller exploaterings-, plan- och investeringsverksamheterna i kommu-

nen.  

Bl a mot bakgrund av granskningen 2010 gjordes 2012 en omorganisation av samhälls-

byggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik 

och miljö lades ner från den 1 januari 2012 och i stället skapades en miljö- och samhälls-

byggnadsnämnd som fick ansvar för tillsyn och myndighetsutövning inom områdena 

miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och bygglagen, övrig lagstiftning inom plan- och 

byggväsendet samt livsmedelslagstiftningen. Kommunstyrelsen tog över delar av sam-

hällsbyggnadsnämndens tidigare ansvarsområden och ett nytt utskott, teknik och fastig-

hetsutskottet skapades under kommunstyrelsen. Planutskottet bytte namn till näringslivs- 

och planutskottet. 

År 2014 gjorde kommunen en utvärdering av omorganisationen. Utvärderingen konstate-

rade att flera problem kvarstod och ett flertal åtgärder rekommenderades. 

3. Syfte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att genomlysa nuläget och bedöma hur de åtgärder som vid-

tagits resulterar i en god styrning och uppföljning av exploateringsprojekten. 

Övergripande revisionsfråga  
 

 Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig exploateringsprocess. 

Följande kontrollfrågor utgör grund för bedömningen av revisionsfrågan: 

 Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av utvärderingen 2014? 

 Finns en strategi för kommunens tillväxt som återspeglas i kommunens översikts-

plan, bostadsförsörjningsprognos och riktlinjer för markanvisning? 

 Är ansvaret för exploateringsverksamheten tydlig? 

 Finns styrdokument och riktlinjer för hantering av exploateringsverksamhet-

en/projekten på såväl politisk som tjänstemannanivå? 
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 Sker en löpande avstämning/uppföljning och återrapportering av respektive ex-

ploateringsprojekt i kommunen och slutredovisas exploaterings- och investerings-

projekten? 

 Finns förutsättningar för att klara tillväxtmålen? 

3.1. Avgränsning och metod 
Granskningen har skett genom intervjuer, genomgång av riktlinjer/ processbeskrivningar, 

dokumentgranskning samt granskning av några markexploateringsprojekt. 

3.1.1. Intervjuer  

I granskningen har intervjuer skett med följande personer: 

Parisa Liljestrand, kommunalråd  

Anna Holm, samhällsbyggnadschef 

Sara Golkar, mark- och exploateringschef 

Annika Hellberg, ekonomichef 

Marie Wallin, redovisningsansvarig 

4. Om exploateringsverksamhet 

Begreppet exploatering innebär en förändring eller förädling av markanvändning. Exploa-

tering avser åtgärder för att anskaffa och bearbeta exempelvis bostäder, affärer, kontor 

eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår exempelvis även att bygga gator och 

anlägga grönområden. 

Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. Exploateringsavtal 

tecknas mellan en kommun och en exploatör avseende mark som inte ägs av kommunen. 

Exploateringsavtalet reglerar ekonomiska åtaganden, genomförandefrågor, marköverlå-

telser m.m. Avtalet tecknas innan eller i samband med att en detaljplan antas.  

Markanvisningsavtal är ett avtal mellan en kommun och en exploatör där kommunen är 

markägare. Markanvisningsavtal tecknas först när kommunen har erhållit tillräcklig in-

formation om projektet. En markanvisning är inget bindande avtal för att gå vidare till en 

överlåtelse eller upplåtelse av mark. Avtalet innebär endast att kommunen ger en exploa-

tör ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla om ett visst 

markområde för bebyggande. 

4.1. Lagar och regler 

Exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal om exploatering av mark som förekommer i 

många olika exploateringssituationer. Kommunen har enligt plan- och bygglagen ansvaret 

för processen och antar också detaljplanen. Från och med den 1 januari 2015 innehåller 

plan- och bygglagen (PBL) en definition av exploateringsavtal: ”Ett avtal om genomfö-
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rande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avse-

ende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om 

utbyggnad av statlig transportinfrastruktur”. Medan planläggning reglerats i plan- och 

bygglagen så har det tidigare inte funnits någon särskild lagreglering angående exploate-

ringsavtal. Avtalslagen, kommunallagen, plan- och bygglagen m.fl. lagar innehåller be-

stämmelser som har betydelse vid utarbetandet av exploateringsavtal. Det är exempelvis 

inte tillåtet att i förväg avtala om innehållet i en detaljplan.  

4.1.1. Riktlinjer för kommunala markanvisningar 

I en ny lag sedan 1 januari 2015 (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvis-

ningar görs följande definition av vad som avses med begreppet markanvisning: ”Med 

markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en bygg-

herre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 

förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 

markområde för bebyggande.” Vidare slås i lagen fast att en kommun som genomför mar-

kanvisningar ska anta riktlinjer för denna verksamhet. Riktlinjerna ska beskriva ”kom-

munens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 

bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt 

principer för markprissättning”. Lagen definierar inte hur arbetet med markanvisning ska 

gå till utan det står kommunen fritt att själv forma sina processer så länge dessa beskrivs i 

fastslagna riktlinjer. Markanvisning förutsätter att marken inledningsvis ägs av kommu-

nen. Mark som ägs av ett kommunalt bolag omfattas inte av denna definition. 

4.1.2. Riktlinjer för exploateringsavtal 

I PBL finnas ett krav på att en kommun som avser att förhandla om och teckna ett exploa-

teringsavtal med en byggherre eller fastighetsägare ska ha stöd i av kommunen antagna 

riktlinjer för exploateringsavtal. Detta krav finns i 6 kap. 39 § PBL, som har följande for-

mulering: 

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som 

anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande 

principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner 

samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att 

ingå exploateringsavtal. 

Riktlinjerna bör ge en exploatör möjlighet att i god tid sätta sig in i vilka krav och förut-

sättningar som han eller hon kommer att mötas av i förhandlingarna med kommunen. 

Lagregleringen av skyldigheten att anta riktlinjer för exploateringsavtal innebär att kom-

munen i ett politiskt förankrat beslut ska ta ställning till utgångspunkter och mål för såd-

ana avtal. 

4.1.3. Detaljplan 

Detaljplanen är en plan som främst används inom de tätbebyggda delarna av kommunen. 

I planen ges rättigheter och skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändningen för 

såväl, enskilda och företag som kommunen och staten. Detaljplanens bestämmelser regle-

rar vad som ska vara park och gata, vilken mark som får bebyggas, hur höga husen får 

vara etc. Detaljplanen är juridiskt bindande. Detaljplanen ges alltid en genomförandetid 

som kan variera mellan fem och femton år. Efter genomförandetidens utgång kan planen 
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fortsätta att gälla. Om planen ändras eller upphävs kan det göras utan hänsyn till tidigare 

byggrätter och fastighetsägarna kan inte få skadestånd. 

4.2. Exploateringsverksamheten i Vallentuna 
4.2.1. Organisation 

I Vallentuna kommun är det kommunstyrelsen genom sitt näringslivs- och planutskott 

som har ansvaret för exploateringsfrågorna.  

Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontoret med en utvecklings- och nä-

ringslivsavdelning. 

Under kommunstyrelsen finns dessutom samhällsbyggnadsförvaltningen, där bland annat 

mark- och exploateringsavdelningen, planavdelningen och bygglovavdelningen finns. 

All pågående översiktlig planering och detaljplanering utgår från översiktsplanen. Vallen-

tunas gällande översiktsplan visar planerad bebyggelseutveckling för åren 2010-2030. 

Kommunen tar årligen ställning till en prioritering av utvecklingen i en bostadsbyggnads-

prognos som visar pågående och kommande planerings- och utbyggnadsprojekt för de 

kommande tio åren. För de första fyra åren utgör prognosen en planprioritering. Priorite-

ringen är ett ställningstagande till vilken planberedskap kommunen ska ha för bostads-

projekt och till turordningen mellan projekten.  

Kommunen har en fysisk planering i alla skeden från översiktsplan till detaljplaner för att 

nå målsättningar om möjliga byggstarter för i snitt 400-500 bostäder per år liksom ytter-

ligare företagsetablering under den kommande tioårsperioden. Under 2016 sker förbere-

delser för att sätta ramarna för en uppdatering och revidering av översiktsplanen.  

Vallentuna kommun är en aktiv part i olika samarbeten. I närområdet ingår Vallentuna i 

ett samarbete med Nordostkommunerna (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österå-

ker och Norrtälje) där arbeten pågår efter den antagna visionen för tillväxt. Sedan 2014 

har Arlandasamarbetet (Sigtuna, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna och Swedavia) 

intensifierats genom en formell politisk överenskommelse och ett visions- och handlings-

planarbete. Tillsammans med Swedavia har kommunerna fastställt en delregional ut-

vecklingsplan (DUP) med målsättningar och planer för en stark tillväxtregion. Under åren 

2016 och 2017 är det Vallentuna som står för värdskapet för samarbetet. Inom Stock-

holms län har arbetet med en översyn av den regionala utvecklingsplanen (RUFSen) på-

börjats för att uppdatera nuvarande version från 2010. Vallentuna kommun deltar också i 

Sverigeförhandlingen som tillsatts av regeringen för att stärka infrastruktur och bostads-

byggande. 

4.2.2. Ekonomi 

I kommunplanen redovisas en plan för exploatering för de kommande tre åren. Av planen 

framgår att utgifterna planeras vara större än inkomsterna under 2016 och 2017, medan 

förhållandet är det omvända för 2018 och 2019. 

Det övergripande ekonomiskt mål anges under intervjuerna vara att exploateringsverk-

samheten över tid ska vara självfinansierad. 
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5. Iakttagelser och bedömningar 

Nedan följer våra iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollfråga.  

 

5.1. Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 
utvärderingen 2014? 

 

Iakttagelser 

Den problematik som utvärderingen 2014 lyfte fram var i stor utsträckning kopplad till 

den dåvarande samhällsbyggnadschefens ledning. Efter utvärderingen 2014 slutade den 

dåvarande samhällsbyggnadschefen och en ny chef har rekryterats under våren 2016.  

Verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen har fortfarande en stor personalom-

sättning av tjänstemän på nyckelpositioner. Den nya samhällsbyggnadschefens akuta 

uppgift under 2016 har varit att bemanna organisationen och tillsätta chefstjänster inom 

de olika verksamhetsområdena. Under tiden har den nya samhällsbyggnadschefen varit tf 

chef över flera verksamhetsområden. 

Idag är flertalet tjänster tillsatta och förvaltningens bedömning är att man lyckats rekry-

tera personer med hög kompetens. Den personalomsättning som ändå förekommer upp-

ges inte bero på dålig trivsel eller missnöje utan på andra orsaker som personliga förhål-

landen och den mycket starka konkurrensen om utbildad arbetskraft inom vissa områden.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har delat upp mark och exploatering samt gator och park 

i två avdelningar för att tydliggöra organisationen och för att cheferna ska få ett tydligt 

ansvar. 

Den otydlighet som tidigare påtalats i arbetsprocesser och rutiner när det gäller exploate-

rings-, plan- och investeringsverksamheterna i kommunen har också varit en prioriterad 

arbetsuppgift i den nya samhällsbyggnadschefens arbete. Arbete har påbörjats för att få en 

effektivare exploateringsverksamhet med ny projektmodell och nya och aktualiserade ru-

tiner och riktlinjer. Detta arbete pågår. 

Den politiska styrningen av exploateringsverksamheten sker i stor utsträckning i närings-

livs- och planutskottet (Näplu). Utskottet uppges ha tagit ett nytt grepp kring näringslivs-

frågorna. Tidigare behandlades nästan bara plan- och samhällsbyggnadsfrågor i Näplu. 

Nu har en organisation tagits där näringslivschefen deltar på Näplus möten. 

På grund av den höga tillväxten i kommunen har en arbetsgrupp bildats under Näplu 

(med samma personer) som arbetar mer informellt med dom strategiska frågorna till-

samman med tjänstemännen.  

”Näplu fungerar mycket bra. Vi får möjlighet att komma in vid flera tillfällen i process. 

Tidigare kom vi in alldeles försent vilket kan kosta mycket tid mm. Nu har vi ett mycket 

bättre samarbete mellan tjänstemannasidan och den politiska sidan”. 
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Kommunstyrelsens strategiska inflytande i planeringsprocessen uppges fungera bra ge-

nom Näplu och de beslut som går vidare till kommunstyrelsen. Den nya organisationen 

bedöms i övrigt fungera bra och kommunstyrelsens strategiska roll bedöms vara tydlig.  

”Vi känner alla i kommunstyrelsen en helt annan tillfredsställelse. Vi har ett grepp på 

situationen och vi alla är lugnare efter omorganisationen”. 

En viktig fråga för utskottet är att kunna kombinera en rättssäker handläggning med en 

hög servicegrad. En särskild utbildningsinsats (Förenkla helt enkelt) tillsammans med 

SKL pågår.  

Bedömning 

Granskningen visar att åtgärder vidtagits inom de områden som tidigare granskningar 

och utvärderingar pekat på och indikerar att förutsättningar finns för att den nya organi-

sationen ska fungera bra. Det är dock för tidigt att kunna bedöma effekten av vidtagna 

åtgärder då många chefer i den nya organisationen är helt nya och flera projekt pågår. 

Personalomsättningen inom området kommer sannolikt att fortsätta men vi uppfattar inte 

att det beror på missnöje med organisationen eller brister i arbetsklimat. 

 

5.2. Finns en strategi för kommunens tillväxt som 
återspeglas i kommunens översiktsplan, bo-
stadsförsörjningsprognos och riktlinjer för 
markanvisning? 

 

Iakttagelser 

De senaste åren har en markant ökning av tillväxttrycket skett. Tidigare var det svårt att få 

intresserade exploatörer. Nu uppges det finnas ett mycket stort intresse för hela kommu-

nen och inte bara de centrala delarna. Många stora projekt har startats upp. På grund av 

detta ska översiktsplanen göras om. En ny översiktsplan planeras vara klar våren 2018. 

Den tillväxtambition och de planer som finns i den nu gällande översiktsplanen från 2010 

överensstämmer inte helt med nu gällande tillväxtmål och planer. Exempel på det är att 

den gällande översiktsplanen sträcker sig till 2030 medan förhandlingarna kring den 

spårbundna kollektivtrafiken (Sverigeförhandlingen1) har 2035 som planeringshorisont. 

Det invånarantal på ca 45 000 invånare år 2030 som anges i översiktsplanen bedöms nås 

tidigare om kommunen sluter avtal med Sverigeförhandlingen. Inriktningsbeslut finns i 

översiktsplanen om att undvika små områden och ta ett helhetsgrepp. 

Nu planerar kommunen utifrån sina regionala åtaganden att gå från 6 000 till 8 000 nya 

bostäder fram till 2030 med årliga omprövningar. Idag realiseras ca 200 bostäder per år 

men det uppges under intervjuerna att kommunen minst behöver fördubbla takten. Bo-

stadsbyggnadsprognosen för 2016-2026 innebär att planmässiga förutsättningar skapas 

                                                             
1 Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya 
bostäder. 
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för i snitt 480 bostäder per år. Prognosen omfattar ca 4 800 nya lägenheter totalt. I do-

kumentet anges att färdigställande och därmed inflyttning normalt sker ca ett år efter 

byggstart. 

Fördjupade översiktsplaner görs för större exploateringsområden. 

Enligt riktlinjer för kommunal markanvisning är huvudspåret för markanvisningar kon-

kurrensutsättning. Detta är relativt nytt för kommunen och bl a en följd av att kommunen 

har begränsade egna marktillgångar och därför inte kunna ha så mycket tävlingar. Kon-

kurrenstävlingar har gjorts för exempelvis Gärdesvägen och Kristineberg etapp 1. I cen-

trala Vallentuna planeras för en markanvisningstävling på två tomter. Pris och gestaltning 

viktas lika i tävlingarna och gestaltningsfrågor uppges var mycket viktiga för politiken i 

Vallentuna. Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit jury för vissa områden. Huvudde-

len av tillväxten sker dock på privatägd mark. 

Kommunen bjöd under våren 2016 in exploatörer till markanvisningsseminarium och 

informerat om kommunens planer och stort antal exploatörer har deltagit (130 st). Kom-

munens politiker och tjänstemän har haft ett stort antal möten med olika exploatörer. Ett 

arbete pågår med att lägga in en funktion på kommunens hemsida som ska möjliggöra för 

exploatörer kan anmäla intresse via den. 

Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos, där bostadsbyggnadsprognosen är ett 

centralt underlag. 

Ett ökat bostadsbyggande och en därmed ökad befolkning kräver utbyggnad av kommu-

nala service. Kommunens strategiska lokalresursplaneringsarbete tar sig uttryck i den 

årliga lokalresursplanen, där behovet av kommunala lokaler och anläggningar under den 

kommande tioårsperioden redovisas. 

I kommunens budgetdokument benämnt Kommunplan finns kommunens drifts- och in-

vesteringsbudget, liksom en plan för exploatering. Dessa baseras på den framtagna be-

folkningsprognosen och lokalresursplanen. Investeringsbudgeten sträcker sig över 10 år. 

Driftbudget och exploateringsplan sträcker sig dock endast över den kommande treårspe-

rioden. Den centrala tjänstemannaledningen har dock en beräkningsmodell för driftbud-

geten som sträcker sig över en tioårsperiod. Resultatet av denna används bland annat i 

samband med kommunplanedagar, och som ett arbetsverktyg inom tjänstemannaorgani-

sationen. 

I kommunplanen framkommer att det ekonomiska målet är att kommunens exploate-

ringsverksamhet över tid ska vara självfinansierad. 

Bedömning  

Det finns vision, strategier och planer för kommunens tillväxt. Det finns också en medve-

tenhet att dessa inte stämmer helt med den nuvarande översiktsplanen och att den därför 

behöver förnyas.  

Kommunen har en tydlig röd tråd i sin långsiktiga planering, där drifts- och investerings-

budgeten har sin utgångspunkt i exploaterings- och bostadsbyggnadsplaner. 
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Den nuvarande bostadsbyggnadsprognosen omfattar byggstart av ca 4 800 lägenheter 

fram till och med 2026. För att nå ett mål (enligt Sverigeförhandlingen) om 8 000 färdiga 

lägenheter till 2030 skulle dessa planer behöva utökas kraftigt. 

Riktlinjer för markanvisning finns och ska aktualiseras. Riktlinjer för exploateringsavtal 

behöver tas fram.  

Vi kan konstatera att arbete pågår kring detta och att detta arbete kommer att intensifie-

ras under våren 2017 i och med att de nya cheferna kommit på plats och hunnit sätta sig 

in i verksamheten. 

Vi bedömer att det utifrån kommunens kraftiga tillväxtplaner är viktigt att kommunpla-

nen kompletteras med en långsiktig driftbudgetanalys avseende effekter av den omfat-

tande exploateringsverksamheten.  

En politisk tydlighet i ett tidigt skede liksom tydliga beställningar och tydliga ansvar för 

tjänstemännen är viktigt för att kunna få en effektiv process och kunna klara tillväxtmå-

len. 

Tidigare har planberedskap saknats. Nu finns en fulltalig planavdelning för första gången 

på länge och planerna bedöms vara realistiska ur den aspekten. 

  

5.3. Är ansvaret för exploateringsverksamheten tyd-
lig? 

 

Iakttagelser 

Ansvaret avseende exploateringsprocessen och dess olika delmoment uttrycks i intervju-

erna i huvudsak vara tydlig, särskilt vad avser den interna ansvarsfördelningen. Det upp-

ges vidare att det är exploateringsingenjörerna inom mark- och exploateringsavdelningen 

såsom projektledare som är huvudansvariga för de olika exploateringsprojekten, och dess 

olika delar, från ax till limpa. 

Med anledning av att det har det har saknats bemanning på vissa tjänster under en period 

har dock en viss otydlighet upplevts från företagen kring vart man ska vända sig i exploa-

teringsfrågor. Den nya projektmodellen syftar till att samhällsbyggnadsprocessen ska bli 

tydlig för alla.  

Näplu startar upp projekt och har beslutanderätt. På tjänstemannanivå är det samhälls-

byggnadschefen som är övergripande beställare av samtliga samhällsbyggnadsprojekt och 

hantering av projektbeställningar sker med stöd av förvaltningens ledningsgrupp. Mål-

sättningen är att de nya cheferna som kommer in, får tydliga portföljer av projekt inom 

sina ansvarsområden.  
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Mark- och exploateringschefen är t ex ordförande i styrgruppen för samhällsbyggnadspro-

jekt och ansvarig för framdriften i exploateringsprojekten. Planchefen är ordförande i 

strategiska samhällsplaneringsgruppen och ansvarig för framdrift i planprojekt (utom 

genomförande allmänna anläggningar). Gatu- och parkchefen har ansvar för anlägg-

ningsprojekten (utan detaljplan). Fastighetschefen har ansvar för fastighetsprojekten. 

Förvaltningens fastighetsstrateg har ansvar för lokalresursplanen. 

Bedömning 

För medarbetarna inom kommunen indikerar granskningen att ansvaret för exploate-

ringsverksamheten i huvudsak upplevs vara tydlig. Hela processen är dock inte klar och 

de nya medarbetarna behöver ha en tydlig och accepterad projektmodell att arbeta efter. 

Därutöver behöver man hitta strukturer för sitt arbete, få ramavtal med konsulter, en ak-

tualiserad delegationsordning mm, för att få en väl fungerande process som kan möta den 

starka tillväxten. Det saknas dessutom en dokumentation av exploateringsprocessen med 

en tydligt angiven ansvarsfördelning. 

Ur ett externt perspektiv indikerar granskningen att det finns en otydlighet hur kontakter 

med företagen ska skötas då såväl politiken, näringslivskontor och tjänstemän är inblan-

dade. Även detta behöver diskuteras med berörda parter klargöras i den nya projektmo-

dellen och för företagarna. 

Vi bedömer vidare att det råder viss otydlighet i hur beslut fattas kring igångsättning av 

exploateringsprojekt, och dess tillhörande budget.  

 

5.4. Finns styrdokument och riktlinjer för hantering 
av exploateringsverksamheten/projekten på så-
väl politisk som tjänstemannanivå? 

 

Iakttagelser 

I nedanstående tabell redovisas översiktligt status kring styrdokument, riktlinjer och fo-

rum. 

 

Dokument/forum Finns Kommentar 

Översiktsplan Ja Behöver aktualiseras, vilket ska vara 

klart under 2018. 

Riktlinjer för markanvis-

ningar 

Ja Ska enligt tjänstemännen aktualiseras 

Riktlinjer för exploaterings-

avtal 

Nej Ska finnas enligt plan- och bygglagen 

Bostadsbyggnadsprognos Ja Tas fram årligen och omfattar tio år. 

Kommunplan Ja Kommunplanen innehåller driftbudget, 

investeringsbudget och exploaterings-

plan. Driftbudget och exploateringsplan 

omfattar tre år medan investeringspla-
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nen omfattar tio år 

Lokalresursplan Ja Kommunen tar årligen fram en lokalre-

sursplan för kommunens behov av 

verksamhetslokaler. Planen omfattar 10 

år. 

Exploateringsprocess Delvis En handbok finns för exploateringskal-

kyler som även innefattar rutin för eko-

nomirapportering. Målet är att allt ska 

dokumenteras. Riktlinjerna ska bli mer 

omfattande bl a för att kunna spara tid i 

förhandlingar. Ett behov uppges finnas 

av att arbeta mer projektorienterat med 

rutiner och mallar för att få likställig-

het. 

Forum för möten Ja Flera forum för möten har bildats 

såsom markanvändningsgrupp, styr-

grupp för samhällsbyggnadsprojekt, 

grupp för övergripande strategisk sam-

hällsplanering. 

Projektmodell Delvis Arbete pågår. Exploateringsprocessen 

är delvis dokumenterad. Den nya pro-

jektmodellen är tänkt att bland annat 

tydliggöra processansvar för exploate-

ringsprocessen. Innehållet i processen 

och implementeringen ska diskuteras 

tillsammans med de nya cheferna under 

2017. 

Portföljstyrning Delvis För att få en övergripande kontroll av 

verksamheten arbetar samhällsbygg-

nadsförvaltningen med portföljstyr-

ning. Genom portföljstyrning ska ställ-

ning tas till egna idéer, förfrågningar, 

planbesked, köp av mark mm som prö-

vas mot de politiska prioriteringarna.  

För närvarande finns ca 70 projekt i 

portföljen som ska bevakas och priori-

teras.  

 

Bedömning 

Som har angivits under kapitel 5.2 har kommunen en tydlig röd tråd i sin långsiktiga pla-

nering, och i sina styrdokument. 

Det pågår ett ambitiöst arbete med att utarbeta och uppdatera styrdokument och riktlinjer 

för exploateringsverksamheten. Den stora personalomsättningen på nyckelposter i för-

valtningen har inneburit att detta arbete delvis fått invänta de nya cheferna för att dessa 

ska bli delaktiga i processen och hitta sina roller. Det är nu för tidigt att kunna bedöma 

om styrdokument och riktlinjer kommer att vara ändamålsenliga men vår bedömning är 

att arbete pågår i denna riktning. 
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5.5. Sker en löpande avstämning/uppföljning och 
återrapportering av respektive exploaterings-
projekt i kommunen och slutredovisas exploate-
ringsprojekten? 

 

Iakttagelser 

Ekonomin i exploateringsprojekten följs upp av exploateringsingenjören och stäms av tre 

gånger per år av controller och ekonomiavdelning. Projekten delas upp i etapper för att 

inte bli för stora. Hittills uppges alla projekt haft överskott. Den ekonomiska uppföljning-

en per projekt redovisas inte i Näplu. I utskottet redovisas månatliga uppföljningar, men 

inte av ekonomin. Den ekonomiska redovisningen av exploateringsverksamheten till den 

politiska nivån sker övergripande i samband med bokslut och delårsbokslut. 

De senaste 10 åren har exploateringsöverskottet uppgått till ackumulerat ca plus 110 mil-
joner kronor i resultaträkningen, medan nettoexploateringen uppgår till plus 6 miljoner 
kronor.  

I den nya projektmodellen ska utvärdering och ekonomisk rapportering utvecklas. Detta 

arbete pågår. 

En projektcontroller finns som ska bevaka ekonomin. Förvaltningens bedömning är att 

man genom sin ekonomifunktion och projektcontroller har en mycket god kontroll av ex-

ploateringsverksamheten och kontroll över resultatet. 

Kommunens exploateringsverksamhet ska över tid vara självfinansierad, vilket fram-

kommer ur beslutad Kommunplan 2017-2019 samt i Policy för styrning och uppföljning 

av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. 

Bedömning 

Granskningen indikerar att det finns en god kontroll och avstämning av exploateringspro-

jekten. Någon rutinmässig slutredovisning av enskilda exploateringsprojekt till den poli-

tiska nivån görs dock inte. Vår bedömning är att en sådan redovisning bör lämnas. 

För att målet ska vara uppfyllt om att exploateringsverksamheten över tid ska vara självfi-

nansierad bör exploateringsprojekten lämna ett överskott, för att kommunen ska kunna 

finansiera ökade driftkostnader för de nya områdena. 

 

5.6. Finns förutsättningar för att klara tillväxtmå-
len? 

Iakttagelser 

Förvaltningen bedömer att det handläggningsmässigt är realistisk att kunna mer än för-

dubbla antalet färdigställda bostäder årligen under förutsättning att antalet handläggare 

successivt ökar, då en dubblerad tillväxt kräver mer arbetstimmar. Det är dock en hård 

konkurrens om dessa resurser på arbetsmarknaden. 
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En risk som framhålls i intervjuerna är svårigheten att få tag i arbetskraft för dom som ska 

bygga. I år förväntas ca 200 bostäder byggas vilket är färre än planerat och det uppges 

bero på att en byggherre inte börjat bygga än. För att motverka förseningar från exploatö-

rer avser förvaltningen att förtydliga i avtalen att exploatören måste börja bygga inom en 

viss tid. I det fall byggnation görs på mark som kommunen sålt kan ett sådant förtydli-

gande innebära att marken återgår till kommunen om byggnationen inte startar enligt vad 

som då angivits i avtalet. 

Bedömning 

För att klara tillväxtmålen är det viktigt att pågående arbete med uppdateringar av över-

siktsplan, projektmodell, rutiner och riktlinjer fullföljs snarast möjligt och att organisat-

ionen får ro och rätt bemanning. 

Den hårda konkurrensen om arbetskraften inom byggsektorn på både den kommunala 

som privata sidan är en viktig del i omvärldsbevakningen där proaktiva insatser kan vara 

avgörande för att attrahera och behålla arbetskraft. 

Det är också viktigt att kontroll av exploatörer görs innan avtal träffas för att säkerställa 

leverans. 

6. Exploateringsprojekt Nyby och 
Gärdesvägen 

Inom ramen för denna granskning har vi översiktligt granskat två stycken exploaterings-

projekt, vilka kommunen har benämnt Nyby respektive Gärdesvägen. 

Nyby omfattar byggnation av 210 bostäder i villor och gruppbyggda småhus. Projektet har 

pågått under perioden 2002-2012. Kommunen har inom ramen för projektet uppfört 

kommunala vägar och VA-anläggningar.  

Gärdesvägen omfattar byggnation av flerbostadshus, sammanlagt ca 100 st lägenheter. 

Byggnation har inte påbörjats. Projektet väntas pågå fram till 2020.  

I projekten har vi granskat vilka avtal som finns, vilka beslut som fattats, om mark har 

sålts, och i så fall hur värdering har skett, vilka ursprungliga kalkyler och budgetar som 

har upprättats.  

I Nyby jämför vi dessutom hur det ekonomiska utfallet blev jämfört med kalkylen.  

I Gärdesvägen analyserar vi även om exploateringen finns med i nuvarande bostadsbygg-

nadsprognos samt om en analys har gjorts avseende behov av ytterligare kommunal ser-

vice med anledning av exploateringen. 

Resultatet redovisas i nedanstående tabeller. 
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Kontrollmoment Nyby 

Beslut om igångsättning Inget specifikt igångsättningsbeslut har gjorts.  

Projektet finns med i kommunplanen från och med kommunplan 2004-

2006. 

Markanvisning Ej aktuellt. 

Värdering av mark Ej aktuellt då försäljning av mark ej genomfördes. 

Detaljplan Planuppdrag gavs av kommunstyrelsen 1999. 

Detaljplan fastställdes av kommunfullmäktige i november 2004. 

Exploateringsavtal Exploateringsavtal upprättat med tre exploatörer: 

- Norrortstomter AB 

- Fastighets AB L E Lundberg (överfördes senare till Skanska Mark och 

Exploatering AB) 

- SMÅA AB 

Exploateringsavtalen fastställdes på Samhällsbyggnadsnämnden. 

Försäljningsavtal Ej aktuellt då exploatering ej genomfördes på kommunal mark. 

Finns beslutad budget? Det finns inget separat budgetbeslut om exploateringsprojektet.  

Projektet finns specificerat i kommunplaner från och med kommunplan 

2004-2006 och uppdaterat i kommande kommunplaner, bland annat i 

planer för 2005-2007, 2008-2010, 2009-2011 samt 2012-2014. 

Specifikation finns av såväl inkomster som utgifter och av förväntat 

exploateringsresultat. 

Specifikation av ingående investeringar i kommunala anläggningar 

specificeras sedan 2012. 

När budget fastställs i kommunplanen inför 2004 hade 468 tkr redan 

förbrukats enligt kommunens redovisning. 

Finns ursprunglig kalkyl? Någon ursprunglig kalkyl har inte kunnat hittas. 

Den första ekonomiska redovisningen finns med i kommunplan 2004-

2006. 

Inkomster beräknades till 11 mnkr (ej specificerade) 

Utgifter beräknades till 6 mnkr (ej specificerade). 

Exploateringsresultat beräknades till 5 mnkr. 

Ekonomiskt utfall/prognos i för-

hållande till budget/kalkyl 

Projektet är avslutat. 

Inkomster uppgick till 39,3 mnkr. 

Utgifter uppgick till 23,8 mnkr. 

Exploateringsresultatet uppgick till 15,5 mnkr. 

 

Prognostiserade intäkter har under projektets löptid ökat från ur-

sprungliga kalkylen på 11 mnkr till 39,3 mnkr. 

Prognostiserade kostnader har under projektets löptid ökat från ur-

sprungliga kalkylen på 5 mnkr till 23,8 mnkr. 

Genomförda kommunala investe-

ringar 

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 21,8 mnkr, vilket har 

finansierats genom främst gatukostnadsersättningar. 
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Har slutredovisning genomförts? Någon slutredovisning av projektet har inte genomförts. 

 

Kommentarer Nyby 

Den ursprungliga kalkylen undervärderade såväl inkomster som utgifter. Då det inte finns 

någon specifikation på kalkylen går det inte att bedöma vilka poster som har bidragit till 

avvikelsen. 

Den löpande redovisningen i kommunplanen har skett transparent. 

Projektet har gett ett överskott på drygt 15 mnkr. Ett överskott är nödvändigt för att finan-

siera det framtida åtagandet att sköta de kommunala anläggningstillgångarna. 

Kapitalkostnader för anläggningstillgångarna belastar årligen kommunens driftbudget. 

För att hantera denna periodiseras gatukostnadsersättningarna på samma period som 

kommunens avskrivningskostnader. 

Kontrollmoment Gärdesvägen 

Beslut om igångsättning Inget specifikt igångsättningsbeslut görs.  

Igångsättningsbeslut görs genom beslut om bostadsbyggnadsprognos. 

Gärdesvägen finns med i bostadsbyggnadsprognoserna åtminstone från 

år 2013, dvs innan kostnader har nedlagts i projektet. 

Markanvisning Näringslivs- och planutskottet fastställde inbjudan till markanvisnings-

tävling 2015-10-14 

Näringslivs- och planutskottet godkände markanvisningsavtal med 

Bällstaudde Bostadsutveckling AB 2016-09-13 

Värdering av mark Marknadsvärdet fastställdes genom en markanvisningstävling. 

Slutgiltig köpeskilling regleras i kommande köpekontrakt utifrån bygg-

rätt i kommande detaljplan. 

Indexering av belopp ska göras fram till slutlig köpeskilling. 

Detaljplan Näringslivs- och planutskottet gav samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Gärdesvägen 2016-09-13 

Exploateringsavtal Ej aktuellt 

Köpeavtal Köpeavtal tas fram när detaljplan har beslutats. 

Finns beslutad budget? Det finns inget separat budgetbeslut om exploateringsprojektet.  

Projektet finns specificerat i kommunplan 2016-2018 och uppdaterat i 

kommunplan 2017-2019. 

Specifikation finns av såväl inkomster som utgifter och av förväntat 

exploateringsresultat. 

När budget fastställs i kommunplanen inför 2016 hade 359 tkr redan 

förbrukats enligt kommunens redovisning. 
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Finns ursprunglig kalkyl? Ja. 

Den ursprungliga kalkylen finns med i kommunplan 2016-2018. 

Inkomster beräknades till 14 mnkr (8 mnkr markförsäljning, 5 mnkr 

gatukostnadsersättning, 1 mnkr planintäkt) 

Utgifter beräknades till 6,1 mnkr (0,1 mnkr markförsäljning, 5 mnkr 

gatukostnader, 1 mnkr plankostnader). 

Exploateringsresultat beräknades till 7,9 mnkr. 

Ekonomiskt utfall/prognos i för-

hållande till budget/kalkyl 

Projektet är inte avslutat, så utfallet är inte känt. 

I senaste prognos framkommer att kalkylen har förändrats. 

Inkomster beräknas till 38,6 mnkr (32,6 mnkr markförsäljning, 5 mnkr 

gatukostnadsersättning, 1 mnkr planintäkt) 

Utgifter beräknas till 7,0 mnkr (1 mnkr markförsäljning, 5 mnkr gatu-

kostnader, 1 mnkr plankostnader). 

Exploateringsresultat beräknas till 31,6 mnkr. 

Finns i bostadsbyggnadsprognos Ja, upptaget med 50 lägenheter, att jämföra med planen på ca 100 

lägenheter 

Analys av behov av ytterligare 

kommunal service genomförd. 

I lokalresursplanen 2017-2025 framgår att det i Västra Vallentuna inte 

finns behov av ytterligare förskolelokaler, skollokaler eller boenden 

inom äldreomsorgen.  

Samtidigt konstateras att det kommer att tillskapas 784 nya lägenheter 

i området. 

Behovet kommer enligt uppgift på intervjuer att täckas med anledning 

av tillgänglig kapacitet i centrala Vallentuna. 

 

Kommentarer Gärdesvägen 

Den ursprungliga kalkylen undervärderade framför allt inkomsterna avseende markför-

säljning.  

Den löpande redovisningen i kommunplanen och bostadsbyggnadsprognos har skett 

transparent. 

Projektet planeras att ge ett överskott på drygt 31 mnkr. Ett överskott är nödvändigt för 

att finansiera det framtida åtagandet att sköta de kommunala anläggningstillgångarna. 

Kapitalkostnader för anläggningstillgångarna kommer att belasta kommunens driftbudget 

årligen. För att hantera denna kostnad ska gatukostnadsersättningarna periodiseras på 

samma period som kapitalkostnaderna. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-10-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193
Svar på revisionens granskning av exploateringsverksamheten (KS 
2017.076)

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat exploateringsverksamheten. Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt 
svar på revisionsrapporten.
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. §153  Svar på revisionens granskning av exploateringsverksamheten
2. Tjänsteskrivelse 2017-09-11 Svar på revisionens granskning av 

exploateringsverksamheten
3. Revisionsrapport, Granskning av exploateringsverksamheten 
4. Missiv, revisionsrapport Exploateringsverksamheten

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Svar på revisionens granskning av 
exploateringsverksamheten

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

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

Bakgrund
Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska bevaras. 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.

Beskrivning av revisionsrapporten
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av 
exploateringsverksamheten som har genomförts av ett externt revisionsbolag. 
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2017-01-20. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

I kommande kapitel redovisas revisionens synpunkter tillsammans med kommunens 
kommentarer. Därefter kommer det ett kapitel om revisionens rekommendationer 
och kommunens åtgärder. Avslutningsvis finns det ett kapitel som sammanfattande 
gör en framåtriktad analys om åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter
Utifrån revisionsfrågan ”har kommunstyrelsen en ändamålsenlig 
exploateringsprocess?” och ett antal kontrollfrågor är revisions samlade bedömning 
att:

- Åtgärder har vidtagits med anledning av tidigare brister som identifierades 
vid utvärdering av verksamheten år 2014. Bristerna bedöms vara på väg att 
åtgärdas.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer i revisionens kommentar och utvecklingsarbetet 
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fortsätter.

- Det finns vision, strategier och planer för kommunens tillväxt. Kommunen 
har en tydlig röd tråd i sin långsiktiga planering. Översiktsplanen behöver 
uppdateras (vilket pågår), då tillväxttakten förväntas vara högre än vad som 
anges i den.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer i revisionens kommentar och samråd av en ny 
översiktsplan pågår.

- Ansvarsfördelning i exploateringsverksamheten upplevs som tydlig i 
kommunens. Dock är exploateringsverksamheten inte dokumenterad, vilket 
kan medföra sårbarhetsproblematik. Ansvarsfördelningen mellan politiker 
och tjänstemän behöver förtydligas.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer i revisionens kommentar och utvecklingsarbete 
pågår. Kommunen arbetar med framtagande av rutiner för t.ex. exploateringskalkyler, 
projektmodell för exploateringsprojekt, inkluderande styrning och ledning av 
ekonomi, tid och kvalitet. I samband med detta pågår även framtagande av för 
handläggare lättillgängliga rutiner och mallar m.m. Inom ramen för arbete med 
projektmodell för exploateringsprojekt pågår även framtagande av utvecklade rutiner 
för löpande rapportering och slutrapportering av projekt till kommunstyrelsens 
utskott, dels på enskild nivå och dels på ”portföljnivå”. Rapporteringen ska omfatta 
ekonomi/tid/kvalitet.

- Det finns en mycket bra röd tråd i kommunens styrdokument med 
översiktsplan, riktlinjer för kommunal markanvisning, 
bostadsbyggnadsprognos, befolkningsprognos, lokalresursprogram, 
kommunplan, drift- och investeringsbudget samt exploateringsplan. 
Översiktsplan och riktlinjer för kommunal markanvisning behöver 
aktualiseras, vilket pågår. Riktlinjer för exploateringsavtal saknas. På 
tjänstemannanivå finns även kalkyler för exploateringsprojekt och långsiktig 
bedömning av kommunalekonomiska effekter.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer i revisionens kommentar och revidering kommer att 
ske.

- Det sker en löpande avstämning för respektive exploateringsprojekt på 
tjänstemannanivå i kommunen. Till kommunstyrelsen sker en 
återrapportering på övergripande ekonomisk nivå i samband med delår och 
bokslut. Slutredovisningar av exploaterings- och investeringsprojekt har ej 
genomförts.
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Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer i revisionens kommentar och rutiner/mallar för 
slutredovisning av projekt är under framtagande.

- I dagsläget bedöms förutsättningar för att klara tillväxtmålen i huvudsak 
finnas. Det krävs dock att rutiner och riktlinjer kommer på plats, att 
rekrytering kan ske i takt med tillväxt och när vakanser uppstår. En 
opåverkbar faktor för kommunen är kapaciteten hos byggbolagen i en region 
med mycket omfattande byggnation.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer i revisionens kommentar. Vallentuna kommun står 
inför en ökad tillväxt och utvecklingsarbete för att klara denna kommer att behöva 
fortlöpa och bli ytterligare mer omfattande för att klara ett genomförande av de 
visioner och de mål som finns. Kommunens arbetar även på en strategisk nivå med 
kompetensförsörjning där särskilda förslag till åtgärder utarbetas inom 
samhällsbyggnadsområdet.

Revisionens rekommendationer
Revisionens rekommendationer enligt nedan:

- Ta fram slutredovisningar för respektive exploateringsprojekt och redovisa 
till ansvarigt utskott eller ansvarig nämnd/styrelse.

Vallentuna kommuns kommentarer:
Vallentuna kommun instämmer. Inom ramen för arbete med projektmodell för 
exploateringsprojekt pågår framtagande av utvecklade rutiner för löpande 
rapportering och slutrapportering av projekt till kommunstyrelsens utskott, dels på 
enskild nivå och dels på ”portföljnivå”. Rapporteringen ska omfatta 
ekonomi/tid/kvalitet.

- Genomför löpande ekonomisk redovisning på projektnivå i näringslivs- och 
planutskottet.

Vallentuna kommuns kommentarer:
Vallentuna kommun instämmer. Inom ramen för arbete med projektmodell för 
exploateringsprojekt pågår framtagande av utvecklade rutiner för löpande 
rapportering och slutrapportering av projekt till kommunstyrelsens utskott, dels på 
enskild nivå och dels på ”portföljnivå”. Rapporteringen ska omfatta 
ekonomi/tid/kvalitet.

- Dokumentera och kommunicera exploateringsprocessen och 
ansvarsfördelningen.

Vallentuna kommuns kommentarer:
Vallentuna kommun instämmer. Kommunen arbetar med framtagande av rutiner för 
t.ex. exploateringskalkyler, projektmodell för exploateringsprojekt, inkluderande 
styrning och ledning av ekonomi, tid och kvalitet. I samband med detta pågår även 
framtagande av för handläggare lättillgängliga rutiner och mallar m.m.
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- Fastställ riktlinjer för exploateringsavtal.

Vallentuna kommuns kommentarer:
Vallentuna kommun instämmer. Riktlinjer är under framtagande.

- Redovisa årligen de långsiktiga kommunalekonomiska effekterna för 
driftbudgeten med anledning av den omfattande exploateringsverksamheten.

Vallentuna kommuns kommentarer:
Vallentuna kommun instämmer. Redan idag tas hänsyn till nya allmänna platser 
såsom vägar och parker när kommande driftskostnader beräknas i budgeten. De 
långsiktiga kommunalekonomiska effekterna kan dock redovisas tydligare i samband 
med kommunplan. Former för detta kommer att utredas.

Framåtriktad analys
Revisionen av exploateringsverksamheten identifierar att Vallentuna kommuns 
exploateringsverksamhet huvudsakligen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 
Revisionen belyser att de åtgärder som har genomförts under de senaste åren har 
tydliggjort ansvarsfördelningen inom exploateringsverksamheten. De kvarstående 
brister som revisionen identifierat bedöms åtgärdas inom ramen för redan pågående 
utvecklingsarbete och är ett steg i ytterligare förbättring av verksamheten.

I enlighet med vad revisionen identifierat så pågår översyn av översiktsplan och 
riktlinjer för exploateringsavtal. Dessa kommer att förtydliga kommunens strategiska 
inriktning och rutiner i exploateringsprocessen.

Kommunen arbetar även med framtagande av rutiner för t.ex. exploateringskalkyler, 
projektmodell för exploateringsprojekt, inkluderande styrning och ledning av 
ekonomi, tid och kvalitet. I samband med detta pågår även framtagande av för 
handläggare lättillgängliga rutiner och mallar m.m. Genom dessa minskar 
sårbarheten och uppföljningen underlättas. Inom ramen för arbete med 
projektmodell för exploateringsprojekt pågår även framtagande av utvecklade rutiner 
för löpande rapportering och slutrapportering av projekt till kommunstyrelsens 
utskott, dels på enskild nivå och dels på ”portföljnivå”. Rapporteringen ska omfatta 
ekonomi/tid/kvalitet.

Kommunens arbetar även på en strategisk nivå med kompetensförsörjning där 
särskilda förslag till åtgärder utarbetas inom samhällsbyggnadsområdet. Det är en 
stor utmaning att attrahera och behålla personal inom samhällsbyggnadsområdet.

Vallentuna kommun står inför en ökad tillväxt och utvecklingsarbete för att klara 
denna kommer att behöva fortlöpa och bli ytterligare mer omfattande för att klara ett 
genomförande av de visioner och de mål som finns. Revisionsrapporten av 
exploateringsverksamheten har hjälpt till att belysa nyckelfaktorer för ett 
framgångsrikt tillväxtarbete i Vallentuna kommun.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2017-09-11
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Sammanfattande bedömning och av-
stämning mot kontrollmål 

Vallentunas kommuns revisorer har gett PwC uppdraget att granska om barn- och ung-

domsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsen har en 

ändamålsenlig verksamhet för personer som är asylsökande och nyanlända med uppe-

hållstillstånd. 

Vi har granskat hur statliga ersättningar söks för asylsökande och nyanlända med uppe-

hållstillstånd. Vår granskning visar att de vanligast förekommande ersättningsgilla kost-

naderna återsökts. Vår bedömning är att barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämn-

den, socialnämnden samt kommunstyrelsen har tillfredsställande rutiner inom detta om-

råde. 

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att barn- och ungdomsnämnden, utbild-

ningsnämnden och socialnämnden, för de delar de ansvarar för, har en ändamålsenlig och 

ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande och nyanlända 

med uppehållstillstånd. 

Vår bedömning är att nämnderna utifrån de förutsättningar som getts med ett stort mot-

tagande har skapat tillfredsställande rutiner för mottagning av asylsökande och nyan-

lända. Som vi beskrivit finns det väsentliga områden som har utvecklingspotential där vi 

framförallt anser att rutiner kring utredning av ensamkommande måste förbättras. 

Vår granskning visar att det idag finns en ändamålsenlig verksamhet inom SFI vad gäller 

undervisning av barn i grundskolan. De problem som påtalas i intervjuer härrör sig mest 

till volymen individer som anlänt till kommunen. Det gäller främst brist på lokaler och 

svårigheter att rekrytera personal. Det har medfört att det är lång kö för att få börja på 

SFI. 

Vår bedömning är att det finns ett mottagande av ensamkommande barn som delvis är 

tillfredsställande. Det görs delvis uppföljningar och samtliga erbjuds en tillfredsställande 

skolgång. Det finns delar som inte fungerar fullt ut och det härrör främst till utredning 

samt beställningar av insatser för målgruppen.  

Vi bedömer att det saknas en tillfredsställande intern kontroll vad gäller handläggningen 

av ensamkommande barn. Vi anser det vara av speciell vikt att det finns en intern kontroll 

när det gäller förekomsten av uppföljningar och hur målarbetet bedrivs. Vidare är vår be-

dömning att det finns en tillfredsställande intern kontroll inom överförmyndarverksam-

heten.  
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Bedömningar mot kontrollmål  
Vår sammanfattande bedömning är att Vallentuna i flera delar bedriver en ändamålsenlig 

och tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande och nyanlända med 

uppehållstillstånd. Undervisningsarbetet är av god kvalitet och alla ungdomar får snabba 

insatser efter ankomst. Vår granskning visar att SFI-arbetet har lång väntetid vilket vi 

anser bör åtgärdas men vi bedömer kvaliteten som god efter genomförda intervjuer. Kon-

troll av genomförandeplaner och vårdplaner bör förbättras och vad gäller utredningar 

inom socialtjänsten bör nämnden utveckla den interna kontrollen inom detta område. Det 

finns mycket goda rutiner för mottagning och introduktion inom kommunen och vi anser 

att rutinerna i samband med ankomst är goda. 

Kontrollmål Kommentar 

Mottagandet av nyanlända med 

uppehållstillstånd (kommun-

mottagna) är uppbyggt på ett 

ändamålsenligt sätt 

Uppfyllt  

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. Det base-

rar vi på att nämnderna utifrån de förutsättningar 

som rått har gjort sitt bästa för att hantera situat-

ionen. De problem som föreligger beror, enligt vår 

bedömning, på den volym nyanlända som kommit 

till kommunen samt de problem som finns med 

bostäder. 

SFI-undervisning och sam-

hällsorientering bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt  

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi 

bedömer att innehåll och rutiner är ändamålsenliga 

inom SFI-undervisning och samhällsorientering. 

Vår bedömning att kontrollmålet är delvis uppfyllt 

beror på de väntetider som finns inom SFI-

undervisning. 

Mottagandet av ensamkom-

mande barn är uppbyggt på ett 

ändamålsenligt sätt 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det finns ett mottagande av ensam-

kommande barn som delvis är uppbyggt på ett 

ändamålsenligt sätt. Det baserar vi på att samtliga 

erbjuds en ändamålsenlig skolgång. Idag fungerar 

inte utredning och matchning av individer inom 

socialnämnden tillfredsställande. 

De ensamkommande barnen 

får i skälig tid god man och sär-

skilt förordnad vårdnadshavare 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt ef-

tersom arbetet med att tillsätta särskilt förordnad 

vårdnadshavare har bortprioriterats från det att 

individen är 17 år och 6 månader. Vi anser dock 

inte att detta påverkar individen negativt. 

Det finns en organisation och 

rutiner för att återsöka statliga 

ersättningar 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för 

att söka statliga ersättningar. Det finns rutiner för 

kontroll över vilka ersättningar som kan återsökas 

samt när de skall sökas. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Kommunala invandrarbyråer började etableras på 1960-talet. Vid denna tid och ända 

fram till 1980-talet uppfattades invandringen i första hand som en arbetsmarknadsfråga. 

Följaktligen låg också ansvaret för frågorna på Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). År 1969 

etablerades Statens invandrarverk (SIV) och fick ansvaret för medborgarskaps- och uppe-

hållstillståndsfrågor. Från att uppfattats som en arbetsmarknadsfråga ändrade invand-

ringen karaktär mot mer flyktinginvandring. Kommunerna fick under 1980-talet ta över 

ansvaret för mottagningen av nyanlända invandrare. Det var bland annat en följd av att 

flyktingarna bedömdes ha ett särskilt stort behov av samhällets stöd. Det var inte ovanligt 

att frågorna blev en uppgift för kommunernas socialnämnder. 

Under 1990-talet hamnade sysselsättning mer i fokus. År 1993 gavs kommunerna möjlig-

het att bevilja så kallad introduktionsersättning till de nyanlända istället för försörjnings-

stöd. Enligt propositionen till lagförändringen var huvudsyftet att stimulera kommunerna 

att i samverkan med arbetsförmedlingen vidta aktiva åtgärder för att de nyanlända skulle 

bli självförsörjande. Efterhand väljer alltfler kommuner att flytta frågorna från social-

tjänsten till t.ex. arbetsmarknadsenheter. 

Utvecklingen fortsatte och den 1 december år 2010 övertog arbetsförmedlingen det kom-

munala ansvaret för introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända som 

folkbokförs i kommunen. För de personer som togs emot före den 1 december 2010 har 

kommunen kvar ansvaret under den tvååriga introduktionsperioden.  

Trots förändringen har kommunerna fortfarande ett ansvar både för dem som är asylsö-

kande och de som har fått uppehållstillstånd. Att lyckas med integreringen av dessa nyan-

lända är en framgångsfaktor för en kommun. För en del av sina uppgifter har kommunen 

rätt att återsöka kostnaderna. 

År 2014 och år 2015 anlände en stor mängd flyktingar till Sverige. Många samhällsfunkt-

ioner hade det väldigt ansträngt speciellt under hösten 2015. Under perioden 2015-2017 

har Vallentunas kommun tagit emot uppemot 100 flyktingar per år. 50 ensamkommande 

barn samt 50 nyanlända per år. Vallentuna har officiellt genom kommunalrådet prokla-

merat att man avser att bli ”bäst i landet på integration”. 

1.2. Revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningen besvarar följande revisionsfråga: 

Bedriver barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden, för de 

delar de ansvarar för, en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för 

personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd? 
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Följande kontrollmål/granskningsmål har beaktats: 

 Mottagandet av nyanlända (kommunmottagna) är uppbyggt på ett ändamålsenligt 
sätt 

 SFI-undervisning och samhällsorientering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 

 Mottagningen av ensamkommande barn är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt 

 De ensamkommande barnen får i skälig tid god man och särskilt förordnad vård-
nadshavare 

 Det finns en organisation och rutiner för att återsöka statliga ersättningar 
 

1.3. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. 

1.4. Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och studier av dokumentation. Intervjuer 

har genomförts med socialnämndens presidium, barn- och utbildningschef, socialchef, 

vik. barn- och utbildningschef, individ- och familjeomsorgschef, sektionschef barn och 

familj, sektionschef vuxen, flyktingsamordnare samt rektor för SFI. Vidare har dokument 

studerats, såsom beslutsunderlag, delegationsordningar och rutiner.  

Rapporten har varit föremål för faktaavstämning. 
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2. Kommunerna och mottagandet av 
asylsökande och nyanlända med uppe-
hållstillstånd 

2.1. Asylsökande 
Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för att 

ordna boende åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen hand. Verket ger 

även ekonomisk ersättning till asylsökande. För ensamkommande barn och ungdomar 

delas ansvaret mellan stat och kommun, se nedan.  

En del av den kommunala servicen tillhandahålls även för asylsökande, t.ex. skolgång. 

Kommunen har också genom socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de som vistas i 

kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett exempel på när kommunen har 

skyldigheter enligt socialtjänstlagen gäller skydd för asylsökande barn- och ungdomar. 

Det gäller oavsett om man bor på förläggning eller har eget boende. 

För asylsökande som är under 18 år och vid ankomsten till Sverige var skilda från båda 

sina föräldrar (ensamkommande) gäller sedan 2006 särskilda regler. Sedan 2006 är det 

kommunerna som svarar för dessa barns och ungdomars boende och omsorg. Den kom-

mun som vill ta emot barn träffar överenskommelser med migrationsverket om hur 

många platser som kommunen ska hålla tillgängligt eller hur många barn som ska tas 

emot. Några kommuner driver så kallade transitboenden, vilket innebär att de svarar för 

boendet till dess att en kommun med avtal med verket kan ta emot.  

Staten ersätter kommunernas kostnader enligt förordning (2002:1118) om statlig ersätt-

ning för asylsökande m.fl. För utbildning ersätts kommunen med en schablon medan för 

placering av barn och ungdom i familjehem eller institution ersätts de faktiska kostnader-

na. Ersättning lämnas i flera fall efter särskilt ansökningsförfarande. En del ersättnings-

beslut kan överklagas av berörd kommun. Från den första juli 2017 väntas en större för-

ändring avseende ersättningar. En stor del av ersättningar kommer då att schabloniseras. 

2.2. Nyanlända med uppehållstillstånd 
När den nyanlände beviljas uppehållstillstånd folkbokförs denne i kommunen.  

Den 1 december 2010 övertog arbetsförmedlingen det kommunala ansvaret för introdukt-

ionen av och introduktionsersättningen till nyanlända som folkbokförs i kommunen. Den 

nya lagen om etablering och etableringsersättning omfattar nyanlända som har fyllt 20 år 

men inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehö-

vande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 år men inte 20 år och som 

saknar föräldrar i Sverige (ensamkommande) omfattas av den nya lagen. 

Etableringsinsatserna och ett ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen pågår under två 

år.  
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Kommunen har fortfarande ett ansvar även efter reformen. Exempelvis svarar kommunen 

för bostadsförsörjning, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering och annan vux-

enutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området. 

I Sverige tar det i genomsnitt 7 år för en nyanländ med flyktingbakgrund att komma i ar-

bete efter uppehållstillståndet, fem år för män och nio år för kvinnor.1 

 

                                                             
1 Sveriges kommuner och landsting hemsida 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Organisation 

Det finns idag en styrgrupp för integration. Den inbegriper både tjänstemän och politiker 

och har tillkommit p.g.a. det omfattande mottagande som Vallentuna och övriga kommu-

ner i landet hade under hösten 2015. Kommunfullmäktige i Vallentuna har tidigt (2015) 

antagit en integrationsstrategi vilken syftar till att ha en röd tråd i integrationsarbetet som 

fokuserar på arbete och utbildning för de som kommer till kommunen. Detta arbete leds 

av en integrationssamordnare. Det finns inom organisationen förutom en integrations-

samordnare en säkerhetssamordnare. Kommundirektören har vidare fått ett uppdrag från 

den politiska organisationen att utreda hela organisationen inom kommunen vilket kom-

mer att påverka integrationsarbetet. De områden som denna organisationsförändring 

skall fokusera på är lokalbehovet, arbetssätt samt den allmänna organiseringen. 

Vid våra intervjuer påtalas flera gånger att bristen på bostäder är ett stort bekymmer inom 

kommunen. Den långsiktiga planering som finns inom kommunen är, enligt intervjuer 

med politiska företrädare och förvaltningsledning, att bygga 300 bostäder per år till år 

2035. Detta är ett avtal som skrivits med staten 

Organisationen kring ensamkommande barn är att det idag finns tre handläggare samt 1,5 

administrativ tjänst. Därutöver finns en ansvarig chef. De är organiserade under individ- 

och familjeomsorgens familjehemsgrupp. 

Arbetsmarknadsenheten som har en viktig roll i integrationsarbetet har sju personer som 

arbetar med arbetsmarknad för individer inom kommunen. Två personer arbetar med 

integrationsarbetet samt två personer i olika arbetslag. Samtliga intervjuade påtalar att 

arbetet inom arbetsmarknadsenheten är välfungerande. De rutiner vi gått igenom visar på 

att det finns goda rutiner för arbetet med integration och arbetsmarknad. I intervjuerna 

påtalas att det finns ett gott samarbete med AF-Täby. 

Integrationshandläggare har tydliga rutiner i samband med att individer anländer till 

kommunen som asylsökande. Möten med individen sker snabbt och rutiner för att de 

snabbt skall komma ini SFI-undervisning.  

Samverkan sker från kommunen med tio etableringshandläggare på AF (Arbetsför-

medlingen). Det finns vidare en bred chefssamverkan inom kommunen rörande integrat-

ionsområdet. Det finns en intern ledningsgrupp inom integrationsområdet. 

SFI-undervisningen ligger under utbildningsnämnden. Tjänsten köps in av kunskapscen-

ter nordöst.  

3.1.1. Handlingsprogram för integration 

Då bosättning för inflyttade är ett stort problem har kommunen tillsatt en utredning för 

att ta fram förutsättningar för fortsatt mottagande samt ge en bild av bostadsförsörjnings-

förmåga i kommunen. Som ett led i att hjälpa enskilda upprättas en bosökarkurs för en-

skilda individer. Språkcaféer är ett pågående projekt i kommunen där syftet är att ut-
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veckla individers språk. Många andra delar i detta handlingsprogram handlar om syssel-

sättning där kommunen i bred samverkan med Arbetsförmedlingen arbetar för att hitta 

individuella lösningar för de individer som kommer.2 

3.2. Mottagandet av nyanlända är uppbyggt på ett 
ändamålsenligt sätt 
 

3.2.1. Rutiner vid mottagning av asylsökande och nyanlända 

Arbetsmarknadsavdelningen har ansvar att ta emot nyanlända vuxna och familjer på an-

visning av migrationsverket. 2016 tog Vallentuna emot 115 personer som var anvisade till 

Vallentuna. Två månader innan ankommer besked från migrationsverket. Förberedelser 

och rutiner för detta är dokumenterade för denna del. Bland flera delar så grundutrustas 

boenden samt bokning av tolkar sker. Samverkan sker från arbetsmarknadsavdelningen 

socialförvaltningen som informeras om en förestående flytt. Även grundskola och gymna-

sium informeras vid behov. I samband med att datum för inflyttning så träffar integrat-

ionshandläggare individer i lägenhet där mycket information ges. Bland flera delar ges 

information om SFI, grundskola, sjukvård. Flyttanmälan undertecknas och skickas till 

skatteverket. Rutiner för vad som skall redovisas för individen finns i skriftlig doku-

mentation. Därefter fortsätter kontakten med individerna då mycket frågor dyker upp i 

efterhand. En vanlig fråga är hemutrustningslån till CSN vilket handläggarna hjälper till 

med att skicka in.3 

3.2.2. Bedömning 

Vår bedömning är att det finns en tillfredsställande organisation och rutiner vid motta-

gandet av nyanlända. Både förberedelser inför mottagandet och själva mottagandet på 

plats har skriftliga rutiner som är tillfredsställande och anställda med ansvar för detta 

område. 

3.3. Mottagandet av ensamkommande barn är upp-
byggt på ett ändamålsenligt sätt 
 

3.3.1. Bakgrund 

Kommunen tar idag emot 50 ensamkommande barn enligt avtal. Situationen hösten 2015 

var ansträngd men intervjuerna visar att socialnämnden satsat stora resurser för att 

komma tillrätta med dokumentation och uppföljning inom detta område. Det har gjorts 

en uppföljning i många ärenden även om granskningen visar att det fortfarande finns 

brister. I flera fall har det gjorts omplaceringar eftersom den första insatsen inte varit till-

fredsställande.  

3.3.2. Rutiner individ- och familjeomsorgen (IFO) för ensamkommande 

Verksamheten inom individ- och familjeomsorg (IFO) är organiserad i tre sektioner. 

Vuxen (missbruk och försörjningsstöd), Barn och familj samt Ensamkommande flykting-

barn.  

                                                             
2 Rutinpärm Integration Vallentuna 
3 Rutinpärm Integration Vallentuna 
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Socialtjänsten har sedan hösten 2015 haft en period där mycket handlat om att hitta akuta 

lösningar. Främst gäller det ensamkommande barn där arbetet främst handlat om tak 

över huvudet och att man skall hitta snabba lösningar. Detta har inneburit att flera utred-

ningar varit undermåliga och knappa. Bl.a. anmälde socialtjänsten sig själva till IVO (In-

spektionen för vård och omsorg) Under det senaste året har socialtjänsten arbetat med att 

hitta nya lösningar i vissa ärenden men enligt de intervjuer vi haft med socialtjänsten så 

har socialsekreterarna som hanterar utredningar av ensamkommande inte hunnit ikapp 

och många ärenden är fortfarande bristfälliga där framförallt dokumentation samt 

matchning brister. I samband med våra intervjuer påtalas att socialsekreterare som arbe-

tar inom EKB (Ensamkommande barn) har tre handläggare som arbetar med utredningar 

av ensamkommande barn. Handläggarna använder frekvent utredningsinstrumentet 

BBIC (Barns behov i centrum). 

Uppföljningar har enligt de chefer vi intervjuat hanterats och de har kommit ikapp i detta 

arbete. Vid våra intervjuer med socialtjänstens företrädare så stämmer inte detta helt. 

Fortfarande finns många ärenden där de inte hunnit med uppföljningar i tillräcklig ut-

sträckning. Rutiner för uppföljning av detta område på central nivå saknas varför vi inte 

kan redovisa omfattningen på de ärenden som inte följts upp.  

3.3.2.1. Vårdplaner - genomförandeplaner 

Grunden i arbetet med utredningar av ensamkommande är att göra en vårdplan där soci-

altjänsten beskriver förutsättningar och behov samt vilken insats som krävs. Därefter skall 

verkställigheten göra en genomförandeplan där de beskriver insatsen. I båda dessa planer 

skall tydliga mål beskrivas avseende insatsen. 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd skall alla verkställighetsbeslut, dvs. de biståndsbeslut 

som verksamheterna skall verkställa, innehålla en genomförandeplan. Dessa uppföljning-

ar har sin grund i SoL 4 kap 6 §.  

De intervjuade påtalar att genomförandeplaner är av väldigt skiftande kvalitet.  Rutinen 

är att det skall finnas en genomförandeplan inom två veckor efter det att ett beslut påbör-

jats. Det saknas struktur i hur de skrivs. Vår granskning visar att det ibland saknas mål 

helt medan det i andra ärenden är mål som är svåra att följa upp.  

Vår granskning visar att rutinen i verksamheten är att genomförandeplanerna skall följas 

upp var sjätte månad. Vår ärendegenomgång visar på att det inte går att följa i de ärenden 

vi gått igenom att en sådan uppföljning görs. Enligt flera intervjuade anser de intervjuade 

att det blivit bättre med uppföljningar av genomförandeplaner men samtidigt påtalas att 

det i många ärenden brister. Det påtalas också att enskilda ärenden inte följts upp. Vår 

granskning visar vidare att det saknas en intern kontroll som kontrollerar hur många 

ärenden som har en genomförandeplan.  

Vår ärendegranskning visar att det saknas tydliga målformuleringar i merparten beslut. 

Avsaknaden av rutiner innebär brister vad gäller målformuleringar i genomförandeplaner, 

som är en direkt koppling till biståndsbesluten. Vad vill ansvarig utredare med insatsen 

och vad är målet med insatsen? Det går inte heller att mäta om utföraren klarat av de mål 

som satts upp. Här påtalar flera intervjuade att en av anledningarna till att målen inte 

varit individuella har varit den tidspress som socialtjänsten haft men också att målgrupp-

en har flera likvärdiga behov.  
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Vår granskning visar på att det saknas rutiner för tidsbestämning av insatser. Våra inter-

vjuer visar att handläggarna anser att det inte är lätt att tidsbestämma insatser och att de 

därmed avstår helt från tidsbestämda insatser. 

Vad gäller vårdplaner så visar vår genomgång av ärenden att det finns vårdplaner i de 

ärenden som förvaltningen redovisat till oss. I intervjuerna påtalas att det i många ären-

den saknas vårdplaner för ensamkommande. I dessa ärenden saknas också genomföran-

deplaner eftersom genomförandeplanen bygger på en vårdplan. Framförallt gäller detta 

familjehem men enligt intervjuerna så saknas detta också i enskilda HVB-placeringar. Det 

finns idag ingen intern kontroll av detta område varför vi inte kan redovisa omfattningen 

vad gäller brist på vårdplaner och genomförandeplaner. 

3.3.2.2. Internkontroll HVB-hem 

De intervjuer vi genomfört visar på att merparten intervjuade anser att det saknas en tyd-

lig kontroll av de HVB-hem som används för ensamkommande barn. I samband med 

halvårsskiftet införs nya ersättningsregler från migrationsverket varefter ersättningar för 

dessa platser kraftigt reduceras till kommunen.  

3.3.2.3. Öppenvård för ensamkommande 

En av de lösningar som kan användas för att hitta lösningar på sikt för målgruppen en-

samkommande barn är att hitta öppenvårdslösningar. Vid våra intervjuer så påtalas att 

dessa insatser saknas för denna målgrupp. En insats som efterfrågas i intervjuer är coach-

ningsinsatser för dessa ungdomar.  

3.3.3. Bedömning 

Vi bedömer att det saknas en tillfredsställande intern kontroll vad gäller handläggningen 

av ensamkommande barn. Vi anser det vara av speciell vikt att det finns en intern kontroll 

när det gäller förekomsten av uppföljningar.  

Vad gäller de egna HVB-hemmen så bör det finnas en rutin som innebär att hantering och 

arbete med ensamkommande bör följa en röd tråd. Utifrån intervjuerna gör vi bedöm-

ningen att detta saknas idag. Samtidigt vill vi framhålla att många boenden tillkom under 

en period då det var kaotiskt och där stora insatser krävdes under en tid när många en-

samkommande barn kom under några få månader. 

Vår granskning visar att det i vårdplaner och genomförandeplaner saknas rutiner för hur 

dessa skall skrivas. Vårdplaner och genomförandeplaner har flera utvecklingsområden. 

Dels måste mål utvecklas vilka idag är av svepande och allmän karaktär. Dels måste ären-

den tidsbegränsas så att uppföljning sker. Vi anser också att det idag saknas intern kon-

troll av vårdplaner och genomförandeplaner där stickprov görs huruvida de skrivs och 

vilken kvalitet som är i dem. 
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3.4. Ges SFI-undervisning och samhällsorientering 
på ett ändamålsenligt sätt 
 

3.4.1. Bakgrund 

Förskola och grundskola ligger under barn- och ungdomsförvaltningen. Ansvariga nämn-

der är både barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden. SFI-verksamheten 

ligger under barn- och ungdomsförvaltningen där ansvarig nämnd är utbildningsnämn-

den. Socialtjänsten ligger under socialförvaltningen där ansvarig nämnd är socialnämn-

den. Undervisningsfrågor och utbildningsfrågor har vad gäller integrationsarbetet priori-

terats. Utbildningsförvaltningen byggde tidigt upp en central utvecklingsverksamhet inom 

grundskolan. Skriftliga rutiner för mottagning av elever som är nyanlända har tagits fram. 

Vi har i vår granskning tagit del av dessa dokument. I samband med vår granskning påta-

las att denna centrala mottagning kommer att avvecklas för att varje skola skall ta emot 

elever på respektive skola. Syftet är att den lokala mottagningen skall ge bättre förutsätt-

ningar för att få kunskap om individens förutsättningar. Detta arbete skall ta sin början 

från höstterminen 2017.  

3.4.1.1. SFI-undervisning/samhällsorientering 

Förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning (inklusive SFI) är ett ansvar 

för utbildningsförvaltningen och dess nämnder. All SFI samt samhällsorientering är tjäns-

ter som är upphandlade. Intervjuerna visar att ett stort problem är att mängden individer 

som kommit inneburit att klasserna är för stora och att lokaler saknas. Det saknas vidare 

lärare och övrig pedagogisk personal.  

Merparten av de intervjuade påtalar att det efter de förutsättningar som råder har verk-

samheten inom skolan som fungerat tillfredsställande. Största problemet är att det är vän-

tetider. Det finns idag en kö på 100 personer som väntar på att ta del av etablering och 

SFI. Det finns en intagning var fjärde vecka och då tas ca 25 elever in. Detta innebär att 

det vid tiden för granskningen är nästan 6 månaders väntetid innan de nyanlända kan ta 

del av etableringsarbetet. Detta påtalas av samtliga intervjuade som ett stort problem. 

Resultaten för undervisningen har dock varit goda.  

3.4.2. Mottagning av nyanlända 

Insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd ges främst av fyra nämn-

der, socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden samt kom-

munstyrelsen. Socialnämnden har sedan juni 2011 ett samordningsansvar för det kom-

munala uppdraget att etablera nyanlända med uppehållstillstånd i samhället. I ansvaret 

ingår att sluta avtal med staten om storleken på mottagandet av nyanlända med uppe-

hållstillstånd. Den största delen av socialnämndens arbete bedrivs av individ- och familje-

omsorgen inom socialnämndens ansvarsområde. Individ- och familjeomsorgen ansvarar 

även för socialt stöd för andra som vistas i kommunen.  

Stödet till barn som far illa hanteras inom avdelningen IFO (Individ och familjeomsorgen) 

Barn och Familj. Intervjuerna visar att ett av de största problemen inom IFO är att hitta 

och tillhandahålla bostäder. Det har i takt med att det saknas bostäder tillkommit flera 

oseriösa hyresvärdar och undermåliga hyreskontrakt. Ett annat bekymmer är att det är 

svårt att hitta utbildad personal och då främst socionomer. 

118



Granskning av flyktingverksamheten 
 

September 2017     13 av 17 
Vallentuna kommun   
PwC 

 

3.4.3. Bedömning 

Vår bedömning är att nämnderna utifrån de förutsättningar som getts med ett stort mot-

tagande har skapat tillfredsställande rutiner för mottagning av asylsökande och nyan-

lända. Vi vill påtala att skriftliga rutiner som säkerställer hantering av mottagning under-

lättar det praktiska arbetet samtidigt som det inte går att bortse från det faktum att ett 

stort antal asylsökande kommit under flera år till Vallentuna kommun. Utredningar av 

ensamkommande uppvisar flera delar som inte fungerar tillfredsställande. Nämnas kan 

att vårdplaner och genomförandeplaner brister i kvalitet. Speciellt anser vi att målarbete 

måste utvecklas. Inte heller finns inom socialnämnden rutiner för uppföljning inom dessa 

områden. Detta anser vi vara en brist som socialnämnden bör prioritera och hitta lösning-

ar för. Våra intervjuer visar att det idag finns en ändamålsenlig verksamhet inom SFI och 

när det gäller undervisning av barn i grundskolan. De problem som påtalas i intervjuer 

härrör sig mest till volymen individer som anlänt till kommunen. Det gäller främst brist 

på lokaler och svårigheter att rekrytera personal. Vår bedömning är att Vallentuna utifrån 

de förutsättningar som finns har en ändamålsenlig verksamhet inom utbildningsområdet. 

Dock anser vi att de kötider som finns inom SFI inte är tillfredsställande. 

3.5. Ges de ensamkommande barnen i skälig tid god 
man och särskild förordnad vårdnadshavare 
 

3.5.1. God man och särskild vårdnadshavare 

Vallentunas kommun samverkar inom överförmyndarverksamheten Överförmyndar-

nämnden hanterar ensamkommande barn. I första hand ansvarar överförmyndarnämn-

den för att tillsätta gode män till ensamkommande barn. Kommunens ansvar är större i 

samband med PUT (permanent uppehållstillstånd). Detta innebär att om det krävs sär-

skild förordnad vårdnadshavare så måste socialtjänsten göra en utredning innan detta 

kan tillsättas av överförmyndarnämnden. Vad gäller särskilt förordnad vårdnadshavare är 

detta ett område där flera påtalar att det inte fungerar helt tillfredsställande.  Överför-

myndarnämnden påtalar att socialtjänsten avvaktar med utredning av särskild förordnad 

vårdnadshavare då ungdomarna närmar sig 18 årsdagen (17 år 6 månader). Detta anses 

inte vara ett prioriterat område då socialtjänsten anser att uppdraget är likvärdigt med 

god man men samtidigt krävs en stor utredningsinsats för att fastställa en särskild förord-

nad vårdnadshavare. Detta bekräftas vid våra intervjuer med socialtjänsten. Kvalitets-

mässigt för individen blir det ingen negativ effekt då samtliga intervjuade bedömer att god 

man och särskild förordnad vårdnadshavare fyller samma funktion. Socialtjänsten priori-

terar bort detta i brist av tid. 

Vi har i vår granskning tagit del av en granskning från inspektionen för vård och omsorg 

med datering 2017-06-01 där Länsstyrelsen granskade 33 akter. IVO har vid denna 

granskning gjort bedömningen att det fanns brister vad gäller rutiner för omprövning av 

förvaltarskap samt brister i rutiner vad gäller överlämning av redovisningshandlingar.  

3.5.1.1. Bedömning 

Vår bedömning är att det finns en tillfredsställande kontroll inom överförmyndarverk-

samheten. Samtliga ensamkommande barn har erhållit god man. Rutinerna att utse sär-

skilt förordnad vårdnadshavare fungerar inte idag, men det beror främst på att social-

tjänsten inte genomför nödvändiga utredningar. Vi konstaterar att prioriteringar har fått 
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göras i verksamheten på grund av den belastning som verksamheten haft och vi har för-

ståelse för att prioriteringar har behövt göras. De brister som påtalats i den granskning av 

inspektionen för vård och omsorg som genomfördes i juni har inte påverkat våra syn-

punkter. Visserligen har detta handlat om ett ensamkommande barn som avvikit och där-

efter har en god man begärt entledigande men vi anser att detta inte påverkar vår helhets-

bedömning.  

3.6. Det finns en organisation och rutiner för att 
återsöka statliga ersättningar 
 

3.6.1. Statliga ersättningar 

Vissa ersättningar betalas ut automatiskt från Migrationsverket och för andra krävs sär-

skilt ansökningsförfarande. Respektive förvaltning återsöker sina kostnader enligt de för-

ordningar som finns på området. Det saknas skriftliga rutiner för hur ersättningarna ska 

sökas.  

Inom barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar respektive rektor för återsökningen 

tillsammans med förvaltningens controller.  

Inom individ- och familjeomsorgen återsöks medel av respektive handläggare tillsam-

mans med förvaltningens ekonom. Kostnader för placeringar i familjehem och hem för 

vård eller boende (HVB) återsöks.  

Våra intervjuer visar att det idag finns rutiner för samtliga områden som rör återsökning. 

Det område som påtalas som utvecklingsområde i intervjuerna är internkontroller av ex-

traordinära kostnader.  

Ett område som påtalas som problematiskt i intervjuerna är att de utbetalningar från Mi-

grationsverket som kommer kommunen tillhanda inte överensstämmer med de listor som 

skickas in i samband med återsökningar. Detta gör det problematiskt att kontrollera vilka 

kostnader som kommunen fått ersättning för. De flesta återsökningar sker kvartalsvis 

men utbetalning av ersättningarna från Migrationsverket kommer vid olika tidpunkter.  

PwC har tidigare(Dec 2016) gjort en granskning av statliga ersättningar och konstaterar 

att kommunen i många delar har goda rutiner för återsökning av statliga medel. Bedöm-

ningen i denna granskning var att inga övriga åtgärder krävs från förvaltningen på områ-

det. 

Ett område som vi tidigare inte gick igenom i denna granskning och som visat sig vara ett 

problem i många kommuner är återsökning av statsbidrag inom försörjningsstöd. 

3.6.1.1. Bedömning 

Vi anser att det finns en god kontroll och medvetenhet vad gäller återsökningar av stats-

bidrag i Vallentunas kommun. Då det är några områden som är svårare att återsöka än 

andra bör någon form av intern kontroll finnas i form av stickprov. Speciellt är detta vik-

tigt inom socialtjänsten och extraordinära kostnader. Vad gäller försörjningsstöd uppma-

nar vi nämnden att granska hur rutinerna för detta område fungerar och om rutiner inom 

detta område behöver kompletteras. 
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3.7. Övriga synpunkter i intervjuer 
Samverkan mellan nämnderna fungerar enligt de intervjuade på ett utmärkt sätt. Det 

finns även ett förtroende mellan politiker och tjänstemän. Det hålls frekventa möten där 

tjänstemän och politiker över nämnds-/förvaltningsgränser träffats för att hitta kommun-

gemensamma lösningar.  

Vad gäller uppföljning av ekonomin inom flyktingverksamheten finns det men det saknas 

verksamhetsuppföljning vilket inte hunnits med. I intervjuerna påtalas att det saknas 

egenkontroll samt internkontroll av flera områden. Nämnas kan genomförandeplaners 

kvalitet samt vårdplaner. Även kontroll av dokumentation är ett område där kontroll bris-

ter.  

Kartläggningsarbete görs av flera instanser, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten 

och socialtjänsten. Detta innebär det blir mycket dubbelarbete. Här påtalas att samverkan 

mellan dessa instanser skulle innebära att arbetet med kartläggning kan effektiviseras 

betydligt. 
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Bilaga 1  Förkortningar och definitioner av centrala 
begrepp 

Ensamkommande flyktingbarn Barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är 

skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan 

vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, 

eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträ-

dare (1 § femte stycket lagen (1994:137) om mottagande 

av asylsökande m.fl. (LMA). 

Flykting 

 

Med flykting avses enligt utlänningslagen en utlänning 

som befinner sig utanför det land som utlänningen är 

medborgare i, därför att han eller hon känner välgrun-

dad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, 

religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, 

sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss sam-

hällsgrupp, och som inte kan, eller på grund av sin fruk-

tan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Som flyk-

ting ska även anses en utlänning som är statslös och som 

av samma skäl befinner sig utanför det land där han 

eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort, och 

inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, åter-

vända dit (SOU 2008:58, s.79). 

Introduktion Introduktionen är den tidsperiod under vilken individen 

får individuellt anpassat stöd för att öka sina möjligheter 

att nå ett långsiktigare mål, delaktighet i samhällslivet 

och egen försörjning (SOU 2008:58, s.322). 

Introduktionsersättning 

 

Ekonomiskt stöd som betalas ut under introduktionsti-

den till deltagare i introduktionen enligt lag (1992:1068) 

om introduktionsersättning för flyktingar och vissa 

andra utlänningar istället för ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlag (2001:453).  

Nyanländ 

 

I denna rapport avgränsas begreppet till att avse invand-

rare som erbjuds introduktion. Invandrare med rätt till 

introduktion är de som enligt utlänningslagen beviljats 

asyl i Sverige på grund av att de bedömts vara flykting-

ar, skyddsbehövande eller ha synnerligen ömmande 

omständigheter att få stanna. Även anhöriga till 

ovanstående personer har rätt till introduktion om de 

kommer till Sverige inom två år från det att deras anhö-

rig först togs emot i kommunen.  

PUT Permanent uppehållstillstånd 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2018-02-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16
Återrapport åtgärder granskning flyktingverksamhet (SN 2017.163)

Beslut
Socialnämnden beslutar att:
 
- godkänner ”Återrapport åtgärder, granskning av flyktingverksamhet” och överlämnar den 
till kommunfullmäktige.
 
- förvaltningen rapporterar till nämnden vad konsekvenserna skulle bli om en ny utredning 
gällande vidare vårdbehov skulle initieras i de fall där migrationsverket åldersuppskriver 
ensamkommande flyktingar.

Ärendebeskrivning
Rättelse av beslutsmening. Detta beslut hade en felaktig beslutsmening när den tidigare var 
uppe för beslut. Nämnden ska godkänna rapporten, inte notera informationen vilket var den 
tidigare beslutsmeningen.
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning för att bedöma om 
socialnämnden bedriver en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för 
personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Granskningen visar att 
socialnämnden har vissa förbättringsområden. Dessa redovisas i bifogad handling, 
”Återrapport åtgärder, granskning av flyktingverksamhet”

Yrkanden
Nicklas Steorn (MP) yrkar som tillägg att förvaltningen rapporterar till nämnden vad 
konsekvenserna skulle bli om en ny utredning gällande vidare vårdbehov skulle initieras i de 
fall där migrationsverket åldersuppskriver ensamkommande flyktingar.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämnden godkänner ”Återrapport 
åtgärder, granskning av flyktingverksamhet” och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget och Nicklas Steorns 
(MP) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2018-01-17, Återrapport åtgärder, granskning flyktingverksamhet
2. Återrapport åtgärder, granskning av flyktingverksamhet
3. Revisionsrapport, Granskning av kommunens flyktingverksamhet
4. §154  Återrapport åtgärder, granskning flyktingverksamhet
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Socialnämnden 2018-02-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Akten, Kommunfullmäktige
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Återrapportering av åtgärder, 
granskning av flyktingverksamhet
Bakgrund
Vallentuna kommun började ta emot ensamkommande barn år 2009, då kom det 1-2 
barn om året. 2015 beräknade Sverige ta emot ca 7500 ensamkommande barn, det 
kom 36 500 barn. Vallentuna kommun tog som mest emot 126 barn, en ökning med 
ca 630%. 

Detta sammanföll med en redan pågående kris inom den sociala barn och 
ungdomsvården i Sverige. Vallentuna kommun var, i likhet med många andra 
kommuner, inte rustade för utmaningen vilket ledde till stora brister i 
rättssäkerheten. Det fanns inte tillräckligt med medarbetare på plats, det gick under 
en period inte att rekrytera socionomer eller anlita socionomkonsulter via 
bemanningsföretag, då det inte fanns socionomer tillgängliga på marknaden. De 
medarbetare som fanns på plats hade inte den kompetens och de rutiner som 
behövdes för att hantera komplexiteten kring att ta emot ensamkommande barn. 
Detta resulterade i bristfällig utredningar, avsaknad av vårdplaner samt 
genomförandeplaner och överlag en icke rättssäker handläggning. Ensamkommande 
barn togs emot och placerades i familjehem/stödboenden/HVB-hem utan att korrekta 
behovsbedömningar genomförts och utan att individuella vårdplaner upprättats. 
Fokus lades på skyddsbedömningar, samtal med barnen samt att akut placera barnen 
i tillgängliga boenden. Sammantaget beskriver ovanstående allvarliga brister kopplat 
till det socialtjänstlagen föreskriver.

Åtgärder
Nedanstående åtgärder har vidtagit för att säkerställa en rättssäker handläggning av 
ensamkommande barn;

- Organisationsutveckling har genomförts av den sociala barn och 
ungdomsvården i Vallentuna kommun. Efter översynen är enheten för 
ensamkommande barn integrerad i enheten för barn och familjeenheten. 
Detta säkerställer i högre grad att alla barn utreds på ett likvärdigt sätt – det 
ska inte vara skillnader om du är svenskfödd eller kommit har till Sverige som 
ensamkommande barn. Översynen har även lett till att samordnarna på 
enheten har ett tydligare uppdrag där samordnarna inte ska handlägga egna 
ärenden utan finnas tillgängliga för metodstöd, prioriteringsstöd, intern 
handledning och behovsbedömningar. Avsikten med förändringarna är att 
rättssäkerheten inom den sociala barnavården i Vallentuna kommun 
säkerställs i högre grad.

- Egenkontroller av myndighetsutövningen genomfördes av verksamhetschef 
hösten 2016. Kontrollerna visade på stora brister, det fanns en avsaknad av 
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utredningsplaner, utredningar/beslutsunderlag var bristfälliga, 
journalanteckningar saknades/var bristfälliga, vårdplaner saknades/var 
bristfälliga och genomförandeplaner saknades/var bristfälliga. De 
lagstadgade uppföljningarna av placerade barn hade inte genomförts i tid. 
Under hela år 2017 har ansvarig verksamhetschef, samordnare och 
handläggare arbetat systematiskt för att komma ifatt med dessa brister. Idag 
har barn och familjeenheten kontroll över antal placerade barn, alla barn har 
en handläggare och det finns en plan för att alla överväganden ska vara 
genomförda inom lagstadgad tid. Det kvarstår fortfarande ett arbete för att 
revidera samtliga vårdplaner, d.v.s. vad som ska uppnås med vården, samt att 
varje ungdom har en uppdaterad genomförandeplan som beskriver hur 
målen ska uppnås. I samordnarnas nuvarande uppdrag ligger att månadsvis 
göra egenkontroller för att säkerställa att myndighetsavdelningen följer 
lagstadgade krav och säkerställer en hög rättssäkerhet. Detta nya arbetssätt 
kompletteras även med att verksamhetschefen, varannan månad, har ett 
avstämningsmöte med varje enskild anställd för att stämma av personalens 
arbetsbelastning. Årligen gör verksamhetschef en egenkontroll, stickprover, 
som dokumenteras i kvalitetsledningssystemet Stratsys. Denna kontroll ska 
genomföras under december månad 2017 och redovisas i socialförvaltningens 
internkontroll. 

- En åtgärd för att komma tillrätta med nuvarande brister är att en samordnare 
med mycket goda kunskaper inom handläggnings- och 
dokumentationssystemet BBIC håller i så kallad ”BBIC-verkstad” två timmar 
varje vecka – detta med syfte att höja kvalitet i utredningar och kompetens 
hos handläggare.

- Det som även görs för att synliggöra det enskilda barnets behov av stöd och 
skydd är att en ny utredning inleds innan det ensamkommande barnet fyller 
18 år. Detta är en åtgärd för att för att säkerställa att vi inte missar barn som 
har ett faktiskt och omfattande vårdbehov. Denna utredning ger de 
ensamkommande barnen en rättssäker prövning av sin vårdfråga. Detta är en 
utredningsinsats som Vallentuna kommun är ensam om att genomföra i de 
nordostliga kommunerna i Stockholmsområdet, kanske även i Sverige. 

- Som en ytterligare åtgärd prioriterar hela myndighetsavdelningen arbetet 
med översynen och förtydliganden av samtliga medarbetares uppdrag, ansvar 
och roll. Parallellt med detta görs en genomlysning av 
arbetssätt/utredningsmetoder (i grunden behövs en korrekt och rättssäker 
behovsbedömning) samtidigt som myndighetsavdelningen arbetar med att se 
över befintliga och upprätta nya skriftliga handläggningsrutiner. 

- Övrigt kan tilläggas att det under år 2017 inte har kommit några 
ensamkommande barn till kommunen vilket leder till en rimlig 
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arbetsbelastning där handläggare och samordnare uppfattar att läget är under 
kontroll.

 
2017-10-27

Christine Carlsen
Avdelningschef
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149
Yttrande, granskning av kommunens flyktingverksamhet (BUN 2017.467)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande om 
granskning av kommunens flyktingverksamhet.

Ärendebeskrivning
Konsultföretaget PwC har granskat Vallentuna kommuns flyktingverksamhet. Granskningen 
har skett på uppdrag av kommunens revisorer. Syftet med granskningen var att bedöma om 
barn-och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden bedriver en verksamhet 
som är ändamålsenlig för personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.
 
Resultatet av granskningen finns i rapporten ”Granskning av flyktingverksamheten, 
Vallentuna kommun” september 2017, PwC. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram 
ett förslag till yttrande.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse 
som sitt yttrande om granskning av kommunens flyktingverksamhet
 

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §103  Yttrande, granskning av kommunens flyktingverksamhet
2. Tjänsteskrivelse 2011-11-29, Yttrande, Granskning av kommunens flyktingverksamhet
3. Missiv, granskning av kommunens flyktingverksamhet
4. PWC´s granskning av flyktingverksamheten Vallentuna kommun

Expedieras till 
Akten
Kommunstyrelsen
KCNO
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2017-11-29

DNR BUN 2017.467 
HELENA HENRIKSON SID 1/2
UTVECKLINGSLEDARE 
08-58785210   
HELENA.HENRIKSON@VALLENTUNA.SE  BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

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

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Yttrande, granskning av kommunens 
flyktingverksamhet

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt 
yttrande om granskning av kommunens flyktingverksamhet.

Ärendet i korthet
Konsultföretaget PwC har granskat Vallentuna kommuns flyktingverksamhet.   
Granskningen har skett på uppdrag av kommunens revisorer. Syftet med 
granskningen var att bedöma om barn-och ungdomsnämnden, 
utbildningsnämnden och socialnämnden bedriver en verksamhet som är 
ändamålsenlig för personer som är asylsökande och nyanlända med 
uppehållstillstånd. Resultatet av granskningen finns i rapporten ”Granskning 
av flyktingverksamheten, Vallentuna kommun” september 2017, PwC.
I stort så anser revisonen att berörda nämnder har en ändamålsenlig 
verksamhet för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. I 
rapporten konstateras att kvaliteten i genomfört arbete är god och resultaten 
för undervisningen har varit goda.

När det gäller barn-och ungdomsnämndens ansvarsområden finns det inga 
punkter som föranleder åtgärder efter revisionen. I rapporten sägs att 
kvaliteten i undervisningen är god och att samtliga ensamkommande barn 
erbjuds en ändamålsenlig skolgång. Revisionen konstaterar att ”Det finns 
mycket goda rutiner för mottagning och introduktion inom kommunen och vi 
anser att rutinerna i samband med ankomst är goda” (PwC, s.3) 

I rapporten beskrivs de rutiner som barn-och ungdomsförvaltningen har 
byggt upp och att det finns skriftliga rutiner för elever som är nyanlända. I 
rapporten beskrivs också förändringen av mottagningen från en central enhet 
till att varje skola tar emot elever. Syftet med denna förändring är att den 
lokala mottagningen ger bättre kunskap om elevens individuella 
förutsättningar. Den nya organisationen har gällt från och med starten av 
höstterminen 2017. 

Inom UN:s ansvarsområde efterfrågar revisionen åtgärder för att komma 
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DNR BUN 2017.467 
SID 2/2

tillrätta med långa väntetider inom SFI undervisningen, den tjänsten är 
upphandlad av Kunskapscenter nordost, KCNO. Barn-och 
ungdomsförvaltningen har fått tillfredställande svar från KCNO vad gäller 
aktuella väntetider. Barn-och ungdomsförvaltningen kommer att bevaka 
frågan i och med det kontinuerliga kvalitetsarbetet i samarbete med KCNO.   
I rapporten konstateras att samverkan mellan nämnderna fungerar bra och 
att det hålls frekventa samarbetsmöten över nämnds-och förvaltningsgränser. 
Revisionen konstaterar också att det finns ett förtroende mellan politiker och 
tjänstemän. 

Barn- och ungdomsnämnden anser mot bakgrund av detta att inga åtgärder är 
nödvändiga i dagsläget.

Henrik Lennermark Erika Steorn –
Utbildningschef Verksamhetschef

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunstyrelsen, KCNO
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2017-12-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80
Yttrande, uppföljning av granskning av kommunens flyktingverksamhet 

(UN 2017.071)

Beslut
Utbildningsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande om granskning av 
kommunens flyktingverksamhet.

Ärendebeskrivning
Konsultföretaget PwC har granskat Vallentuna kommuns flyktingverksamhet.  Granskningen 
har skett på uppdrag av kommunens revisorer. Syftet med granskningen var att bedöma om 
barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden bedriver en verksamhet 
som är ändamålsenlig för personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. 
Resultatet av granskningen finns i rapporten ”Granskning av flyktingverksamheten, 
Vallentuna kommun” september 2017, PwC . Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram 
ett förslag till yttrande.

Yrkanden
Gunnel Orselius-Dahl (L) yrkar att utbildningsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse 
som sitt yttrande om granskning av kommunens flyktingverksamhet.
 

Beslutsgång
Ordförande, Gunnel Orselius-Dahl (L), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §64  Yttrande, uppföljning av granskning av kommunens flyktingverksamhet
2. Yttrande, uppföljning av granskning av kommunens flyktingverksamhet 
3. Missiv, granskning av kommunens flyktingverksamhet
4. PWC:s granskning av flyktingverksamheten Vallentuna kommun 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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DNR UN 2017.071 
HELENA HENRIKSON SID 1/2
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· 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Yttrande, uppföljning av granskning av 
kommunens flyktingverksamhet 
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande om 
granskning av kommunens flyktingverksamhet. 

Ärendet i korthet
Konsultföretaget PwC har granskat Vallentuna kommuns flyktingverksamhet.   
Granskningen har skett på uppdrag av kommunens revisorer. Syftet med 
granskningen var att bedöma om barn-och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden 
och socialnämnden bedriver en verksamhet som är ändamålsenlig för personer som 
är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Resultatet av granskningen 
finns i rapporten ”Granskning av flyktingverksamheten, Vallentuna kommun” 
september 2017, PwC .

SFI-undervisningen är en del av utbildningsnämndens ansvarsområden och tjänsten 
är upphandlad av kunskapscenter nordost, KCNO. 

I stort så anser revisonen att berörda nämnder har en ändamålsenlig verksamhet för 
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Kvaliteten i genomfört arbete är 
god och resultaten för undervisningen har varit goda.

Revisionen anser dock att åtgärder bör vidtas vad gäller väntetiden till SFI. Vid tiden 
för granskningen var väntetiden nästan 6 månader och att det fanns en kö på 100 
individer. I rapporten står det att de problemen som kommit fram i intervjuer 
framförallt gäller brist på lokaler och svårigheter att rekrytera personal. Intervjuer 
bland annat med rektor för kunskaps centrum nordost, KCNO, utgör del av 
underlaget för rapporten. 

Uppföljning har skett med kunskapscentrum nordost 2017-10-10. KCNO svarar att 
efter sommaren så var väntetiden längre eftersom många nyanlända kom och 
klasserna var därför fulla, framförallt i Täby. KCNO svarar också att alternativ har 
funnits på andra skolor med längre resvägar. 
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Kunskapscentrum Nordost har avtal med ABF, Astar, Eductus, Hermods och Komvux 
Österåker när det gäller SFI undervisning. Företagen har flera skolor på olika platser.

I avtalet mellan KCNO och skolorna står det att skolorna ska starta nya kurser var 
14:e dag, detta sker för det mesta. En del skolor startar nya kurser varje vecka. I 
oktober 2017 var det totalt 47 personer som väntade på att få ett antagningsbesked 
från skolorna. Dessa personer kommer från alla fem kommuner som samarbetar 
inom KCNO och de väntar på att bli placerade på rätt kurs och på att få introduktion 
på respektive skola. De står därmed inte i kö för att få en plats. 

KCNO tar i sitt svar upp brist på lokaler i närheten samt att det är brist på SFI lärare. 
KCNO tar också upp att det är arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringen.  

Utbildningsnämnden anser mot bakgrund av detta att inga fler åtgärder är 
nödvändiga i dagsläget. I den kontinuerliga kvalitetsgranskningen som förvaltningen 
har av vuxenutbildningen ingår frågor om väntetider. 

Henrik Lennermark
Utbildningschef 

______________________

Ska expedieras till
Kommunfullmäktige
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