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§ 57
Revisionsrapporter 2018 (KS 2018.304)

Beslut
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, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §41 KS Revisionsrapporter 2018
2. §29  Revisionsrapporter 2018
3. Revisionsrapporter 2018
4. 02 - Granskning av kommunens krisberedskap
5. 03 - Granskning av kommunens krisberedskap - Svar KS
6. 04 - Granskning av flyktingverksamheten
7. 05 - Granskning av flyktingverksamheten - Svar KS
8. 06 - Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, 

sjukfrånvaro och rehabilitering
9. 07 - Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, 

sjukfrånvaro och rehabilitering - Svar KS
10. 08 - Granskning av Arvoden och ersättningar för förtroendevalda
11. 09 - Granskning av Arvoden och ersättningar för förtroendevalda - Svar KS
12. 10 - Granskning av generella lT-kontroller i ekonomisystemet
13. 11 - Granskning av generella lT-kontroller i ekonomisystemet - Svar KS
14. 12 - Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och 

oegentligheter - Svar KN
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15. 13 - Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och 
oegentligheter - Svar FN

16. 14 - Granskning av delegationshanteringen

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Revisionsrapporter 2018

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 2018 
och exempel på åtgärder som framgår i nämndens svar. Därefter redovisas en 
förteckning över inkomna revisionsrapporter som ännu inte har besvarats av nämnd. 
Samtliga revisionsrapporter och nämndernas svar bifogas i sin helhet.

Besvarade revisionsrapporter under 2018 

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

 Kommunstyrelsen bedömer att det löpande krisberedskapskapsarbetet kan 
bli tydligare och mer systematiskt genom tydligare dokumentation av så väl 
planerade utbildnings- och övningsaktiviteter som hantering av avvikande 
händelser före, under och efter genomförande. Fastställda utbildnings- och 
övningsplaner samt implementering av nya rutiner för loggning av 
händelsehantering kommer åtgärda detekterade brister.
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 Kommunstyrelsen instämmer i synpunkterna rörande risk- och 
sårbarhetsanalysernas integration i utvecklingsarbetet samt behovet av 
kontinuerlig analys av möjliga risker i relation till åtgärder för att minimera 
dess påverkan på organisationen.

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

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

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

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

Kommunstyrelsen har i sitt svar angivet att socialnämnden fortsättningsvis 
bör säkerställa att de tjänster som upphandlas levererar den kvalitet som 
avtalats, och förutsätter att så sker.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport 2017-12-07: Granskning av generella IT-kontroller i ekonomisystemet
Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder:

 Ta fram en uppdaterad förvaltningsplan. Systemförvaltare upprättar en 
förvaltningsplan enligt Vallentunas mall i samarbete med IT. Arbetet har 
utförts efter PwC rekommendationer. Förvaltningsplan har upprättats av 
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kommunledningskontoret och revideras numera årligen. Riskanalys har 
tagits fram efter standardverktyget KLASSA, vilket SKL har tagit fram. 
KLASSA/riskanalysen gås igenom årligen av systemekonom på 
ekonomiavdelningen tillsammans med IT-avdelningen på 
kommunledningskontoret.

 Utvecklare kommer i framtiden att få tidsbegränsad inloggning till 
produktionsmiljö. Uppföljning av inloggning på server kommer att
ske löpande av IT-avdelningen.

 Ta fram en policy för lösenordshantering. Kansliet arbetar fram en ny 
informationssäkerhetspolicy. I policyn kommer gällande lösenordshantering 
definieras. Policyn beräknas vara klar under hösten 2019.

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

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

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

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

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

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

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

Ej besvarade revisionsrapporter som är inkomna

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

Handlingar

Revisionsrapporter 2018

02 - Granskning av kommunens krisberedskap
03 - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av kommunens 
krisberedskap

04 - Granskning av kommunens flyktingverksamhet
05 - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av kommunens 
flyktingverksamhet

06 - Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, 
sjukfrånvaro och rehabilitering
07 - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: kommunens förebyggande arbete 
avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering

08 - Granskning av arvoden och ersättningar för förtroendevalda
09 - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av arvoden och 
ersättningar för förtroendevalda

10 - Granskning av generella IT-kontroller i ekonomisystemet
11 - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av generella IT-
kontroller i ekonomisystemet

12 - Kulturnämndens svar på revisionsrapport: granskning av kommunens beredskap 
gällande etik, korruption och oegentligheter

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

14 - Granskning av delegationshanteringen
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Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
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