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Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt
att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verk-
samhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning
och inriktning samt givit de resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas verksam-
hetsberättelse för 2017" och övriga till berättelsen bifogade bilagor.

Kommunen redovisar ett negativt balanskravsresultat på 4o3,6 mnkr och upp$dler
därmed inte kommunallagens krav på ekonomi i balans och ej heller kommunfullmäk-
tiges finansiella måI. Underskottet förklaras bland annat av avtalet om medfinansiering
av Roslagsbanans förlängning genom Sverigeförhandlingen. Balanskravsresultatet
skulle varit positivt med 5,6 miljoner kronor utan Sverigeförhandlingen. Nämnderna
redovisar sammantaget ett underskott mot budget om to,8 mnkr. Att underskottet inte
är större förklaras av att komponentavskrivning ger ett bokföringsmässigt stort över-
skott i år.

Den i särklass största awikelsen är socialnämndens underskott medgz,T mnkr. Vi ser
med oro på socialnämndens utfall och den mycket bristf?illiga prognossäkerheten un-
der året.

Socialnämnden redovisar som sämst ett underskott om minus 6 mnkr. Av protokollen
under året framgår att det funnits en kännedom om kostnadsutvecklingen på bland
annat personalsidan och inom individ- och familjeomsorgen. Lämnade prognoser un-
der årets senare del awiker dock kraftigt från faktiskt utfall. En rak framräkning av
nämndens utfall som det redovisas i den ekonomiska månadsuppföljningen per okto-
ber skulle ge ett negatir,t utfall på ca 30 mnkr. Detta ska jämföras med den prognos på
6 mnkr som lämnades.

Revis ions berättelse 2017
Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda
lekmannarevisorer i AB össebyhus, Vallentuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB och
Vallentunavatten AB även verksamheten i dessa företag under âr zot7.
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Me<l det uppdrag som ledamöter i en nämnd får av kommunfullmäktige följer ett an-
svar. Ledarnölerna svarar inför fullmäktige för hur dc själva och dcras anställda ge-
nomför sitt uppdrag. Med ansvaret följer att nämnden (ledamöterna) ska ha en till-
räcklig intern kontroii och att upprättacie räkenskaper ãr rãttvisanrje. Så har <iet inte
varit i socialnämnden under zorT.Del är mycket allvarligt. Ansvaret är aldrig någon
annans.

Även om socialnämnden begärt att få information och underlag så kan vi av protokoll
inte utläsa hur denna information sett ut. Mot den bakgrunden gör vi bedömningen att

a

else för effekten av denna kostnadsutveckling. Vi bcdömcr att nämnden i den tlelen
brustit i sitt ansvar att styra, lcda och följa upp sin verksamhet ur ett ekonomislt per-
spektiv. Det är angeläget att nämnden säkerställer en rutin för tillförlitlig upptöljning,
vilket vi kommer att följa framgent.

Det kan finnas skäl för nämnden att se över sin internkontrollplan. I den nu antagna
planen finns processer och rutiner med högt riskvärde men där risken enligt nämnden
bör accepteras.

Kommunledningskontoret har under våren genomfört en granskning av socialförvalt-
ningen. Granskningen innehåller en analys av socialförvaltningens resultat zotT och
framtida påverkan samt anaþs av socialförvaltningens prognoser 2oLT. Granskningen
innehåller också rekommendationer för att Hara zorS års budget och rekommendat-
ioner för trovärdiga prognoser 2018.

Den 16 april i år beslutade kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att
beakta granskningens synpunkter och genomföra förändringar enligt granskningens
rekommendationer. Vi anser att detta visar sittande nämnd på allvaret i tidigare för-
summelser men också innebär ett uppdrag till nämnden att skärpa den interna kon-
trollen och noga överväga underlaget i lämnade prognoser.

Revisionen har noga övervägt om vi ska tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. Avsak-
nad av intern kontroll på det ekonomiska området och med ett mycket stort underskott
som följd skulle egentligen leda till att vi inte föreslår ansvarsfrihet. Revisionen tillstyr-
ker trots allt att nämnden beviljas ansvarsfrihet för zotT ärs förvaitning.

Vi kommer särskilt att följa nämnden och dess prognoser och redovisning under 2018.
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Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen "ha uppsikt över öwiga nämnders ...
verksamhet." Kommunstyrelsen har vidtagit ett antal åtgärder när socialnämndens
utfall blev känt. Vi anser dock att kommunstyrelsen redan tidigare borde ställt sig frå-
gande kring nämndens lämnade prognos, främst under senare del av året.

Kommunens socialnämnd är sþldig att rapportera till IVO om beviljatbistånd enligt
SoL och insatser enligt LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska
även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre måna-
der. Samtidigt med rapporteringen till IVO ska beslutet sändas till Kommunfullmäktige
och revisorerna för kännedom.

Revisionen har löpande fått sådan information. Antalet icke verkställda beslut har i
jämförelse med tidigare år varit relativt högt. Vid utgången av fjärde kvartalet zorT
fanns 6 ärenden som var äldre än ett år, 8 ärenden som var mellan 6 månader och ett
år gamla och 6 ärenden som var yngre än 6 månader. Det äldsta ärendet var 18 måna-
der gammalt.

Anledningen till att beslut inte kunnat verkställas är enligt förvaltning och nämnd i
huvudsak resursbrist.

Om beviljade insatser inte verkställs inom tre månader kan konsekvenserna enligt so-
cialförvaltningen bli att brukare inte får sina behov tillgodosedda, vilket i sin tur kan
leda till att behoven eskalerar samt missnöje hos brukare och anhöriga samt att kom-
munen kan åläggas att betala vite.

Revisionen ser allvarligt på att så många ärenden fortfarande är öppna. Vi noterar att
frågan diskuterats i socialnämnden och att en åtgärdsplan tagits fram. Effekterna av
planen ska redovisas till nämnden i maj zor8. Revisionen kommer uppmärksamt att
följa utvecklingen.

Vi har noterat att kommunens investeringsbudget inte fullt ut nyttjats under året, vil-
ket vi även sett tidigare år. Det är angeläget att kommunstyrelsen kommande år arbe-
tar med att få en mer realistisk investeringsbudget.
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Utifrån genomförd granskning gör vi följancle beclömningar:

Vi bedõmer sammantaget att kommunstyreisen och nämncierna i V-aiientuna kom-
mun bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och frän ekonomiskt synpunkt till-
fredsställande sätt förutom socialnämnden och kommunstyrelsen i dcn dcl som avscr
uppsiktsplikten gentemot socialnämnden.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll sammantaget har varit
tillräcklig förutom de brister som har uppmärksammats och framgår av vår redogö-
relse.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med fullmäktiges
mål för god ckonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningen, att resultatet är förenligt med fullmäktiges
övergripande verksamhetsmål.
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REVISTONSBERÄTTELSE 2O 17

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I VALLENTUNA KOMMUN

Ansvarsfrihet och årsredovisning

Vi tillstyrker

att fullmäktige beviljar kommunstyrelsen och öwiga nämnder samt de enskilda förtro-
endevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kom-
munala redovisningslagen och enligt god redovisningssed.

Vallentuna zotS-o4-zg

VALLENTUNA KOMMUN

REVISIONEN

@" 7nú/-*4
Staffan Modig Hans Strandin Britt-Marie Heidmark

Ø
Robert von Post

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas verksamhetsberättelse för är zotT
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB össebyhus, Vallentuna
Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB och Vallentunavatten AB
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Revisorernas verksamhetsberättelse 2OL7
Vi överlämnar härmed vår verksamhetsberättelse.

Vår revisionsberättelseför zotT har avgivits den z3 april zorS

Förutsättningar ftir revisionen

Revisorerna granskar med stöd av kommunallagen årligen all den verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna skall varje år till full-
mäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser
verksamheten under det föregående budgetåret.

Granskningen omfattar kommunens verksamhet, räkenskaper och årsredovisning.
Revisionens inriktning och syfte är att pröva;

! om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt,

r om räkenskaperna är rättvisande och
r om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionen har en oberoende ställning i förhållande till nämnderna och avgör själv-
ständigt vilka granskningar som skall utföras.

Revisorerna eftersträvar i sin verksamhet att upprätthålla ett förtroendefullt förhål-
lande till de reviderade nämnderna och deras personal, utan att göra avkall på revis-
ionens oberoende.

Bemanning

Revisorer för verksamhetsåret zotThar varit Staffan Modig, Hans Strandin, Britt-
Marie Heidmark, Åke T Carlestam (tom den 3 juli), Claes Robert von Post, Äke Eriks-
son och Margareta Lundberg (fr.o.m. den rr november).

För fullgörande av vårt uppdrag har vi under året biträtts av PwC.

Ekonomi

Revisorerna har för zor7haft. en budget som uppgått till r z6o tkr. Revisorerna
redovisar en negativ budgetar,wikelse med 1o7 tkr. Genomförda revisionsinsatser är i
nivå med erhållen budget, överdraget förklaras av den felperiodisering som gjordes
föregående år (och därmed belastar zory).
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Ríslc- o ch u äs entlìg het s ø,nø,lg s
Vi har som underlag förvåra granskningsinsatser under året gjort en risk - och vä-
sentlighetsanalys. Riskbedömningens syfte är att uppmärksamma väsentliga gransk-
ningsområden, samt att dcfinicra törslag pä inriktning och omt'attning av olika insat-
scr. Med utgångspunkt i upprättad risk- och väsentlighetsanalys har vi scdan valt
inriktning på granskningsinsatserna under året.

Redogörelse

Nedan lämnas en kortfattad redogörelse över granskningsinsatser som genomförts
under revisionsåret zot7. För samtliga granskningar har rapporter upprättats och

tillställts respektive styrel se/n ä m n<l.

Sedan hösten zooT redovisar revisionen löpande genomförda granskningar i sam-

band med ordinarie fullmäktigesammanträden.

Vi ser positivt på att såväl kommunstyrelsen som nämntlerna i sina svar visar på följ-
samhet till de rekommendationer och förslag till forbãttringar som iämnats i gransk-

ningsrapporterna.

Nedan redovisas planering och genomförande av årets revision.

Grarnskníng au &rsredouísníng zo77 - Bílø,gø t
En översiktlig granskning av komr¡runens årsretltivisniiig ltar genumförts

Vi bedömde att årsredovisningen i allt väsentligt redogjorde för utfallet av verksam-
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen upp-
fyllde dock inte balanskravet, vilket beror på kommunens ingående i avtal inom Sve-

rigeförhandlingen avseende Roslagsbanans förlängning till city. Vidare bedömde vi
att förvaltningsberättelsen innehöll den information som ska ingå enligt lag om
kommunal redovisning och god redovisningssed.

Ärets resultat bedömdes inte vara förenligt med fullmäktiges mål avseende god eko-

nomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Det fìnansiella målet för zotT var
inte uppfrllt till fd'ljd av kommunens ingående i avtal inom Sverigeförhandlingen.

Utifrån årsredovisningens återrapportering bedömde vi att verksamhetens utfall var
förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Den sammantagna
bedömningen var att de verksamhetsmässiga målen för zotT var uppfullda.
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Slutligen bedömde vi att räkenskaperna i allt väsentligt var rätMsande. Årsredovis-
ningen var upprättad enligt god redovisningssed och inga väsentliga awikelser mot
god redovisningssed påträffades.

Grcrnskníng øu delãrsrølpport zo77 - Bílagaz
En översiktlig granskning av kommunens delårsrapport har genomförts. Vi bedömde
att det inte fanns omständigheter som pekade på att kommunens delårsrapport var
upprättad i strid med lagens krav och god revisionssed.

Det prognosticerade resultatet var inte förenligt de finansiella mål som fullmäktige
fastställt für zot7. Enligt budget zorT framgick att det fìnansiella resultatmålet var
årligt positivt resultat. Helårsresultatet för zotT prognosticerades i delårsrapporten
till -349,9 mnkr. Förklaringen till det beräknade underskottet berodde på avtalet om
medfinansiering som Vallentuna ingått inom ramen för Sverigeförhandlingen. Avtalet
om medfinansiering uppgår totalt till 4o7,9 mnkr för Vallentuna kommun.

Den verksamhetsmässiga måluppSzllelsen var delvis förenlig med fullmäktiges fast-
ställda mål i budget 2oLT. Vi baserade vår bedömning på att 27 av 35 mål beräknades
vara uppfiilda för helåret zor7.

Grclnskníng øuflgktínguerksannheten - Bíløga g
Syftet med granskningen var att bedöma huruvida barn- och ungdomsnämnden och
socialnämnden svarade upp mot en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande
verksamhet för de personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstill-
stånd.

I granskningen besvarades följande kontrollmål:

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

. SFl-undervisning och samhällsorientering bedrivs på ett ändamåls-
enligt sätt.

¡ Mottagningen av ensamkommande barn är uppbyggt på ett ända-
målsenligt sätt.

o De ensamkommande barnen får i skälig tid god man och särskilt för-
ordnad vårdnadshavare.

o Det finns en organisation och rutiner för att ätersöka statliga ersätt-
ningar.

Efter genomförd granskning bedömde vi att Vallentuna i flera delar bedrev
en ändamålsenlig och tillfredsställande verksamhet för asylsökande personer
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och nyanlända med uppehållstillståntl. UndervisttingsarbeteL ansågs vara av
god lwalitet och samtliga ungdomar fìck snabba insatser efter ankomst. Vi-
dare visade granskningen att SFl-arbetet hade långa väntetider, och vi ansåg

att dctta borde åtgärdas. Avseende kontroll av genomförandeplaner och
vårdplaner invändc vi cmot den undermåliga interna kontrollen inorrr ornrå-
det.

Gronskníng au delega'tíonshønteríngen - Bílørga 4
Syftet med granskningen var att bedöma nämndernas ansvar och interna kontroll
avseenrie hanteringen av delegationsbesiut. Den övergripande revisionsfrågan var att
granska om kommunstyrelsen och nämnderna säkerställde att delegationshantering-
en skedde pä ett ändamälsenligt och rättssäkert sätt.

Revisionsfrågan operationaliserade i följande kontrollfrågor:

anpassade till organisationen och uppfuller de lagens krav?

Finns ändamålsenliga regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med
stöd av delegation?

Registreras och anmäls de beslut som fattas med stöd av delegation på ett till-
frcdsställandc sätt?

Efter genomförd granskning var vår bedömning att kommunstyrelsen och nämnder-
na säkerställde att delegationshanteringen skedde på ett ändamålsenligt och rättssä-
kert sätt.

Grønskníng øu kotntnurn.ens krísberedskap - Bíla,go- g
Syftet med granskningen var att kontrollera om kommunstyrelsen säkerställt att det
finns en tillräcHig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheternas rikt-
linjer.
Svaren på följande kontrollmål låg till grund för vår bedömning av revisionsfrågan:

o Kommunen har en ändamålsenlig organisation för krisledning och krisbered-
skap.

o Kommunen arbetar systematiskt med krisberedskap.
o Kommunen genomför risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB riktlin-

jer.
o Kommunen arbetar ändamålsenligt med samverkan utifrån ett krisbered-

skapsperspektiv.
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Efter genomförd granskning bedömde vi att Vallentunas kommunstyrelse delvis sä-
kerställt en tillfredsställande krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndig-
heters riktlinjer. Kommunen hade den dokumentation som krävs för att leva upp till
lagstiftningens och myndigheters krav. Tjänstemän i beredskap gavs en central roll i
kommunens krisberedskap och i krisledningens initiala fas och det fanns mallar och
rutiner för utbildning av dessa tjänstepersoner.
Däremot bedömde vi att kommunen bör arbeta mer systematiskt med krisberedskap-
en, både i fråga om dokumentation men också rörande utbildningar samt örmingar
inom området.

Vi noterade även att kommunens risk- och sårbarhetsanalys inte användes aktivt i
organisationen för att minimera risker och analysera allvarliga risker. Vidare sakna-
des en systematik i örrnings- och utbildningsinsatserna inom organisationen. Kom-
munledningskontoret kontrollerade inte systematiskt att öwiga förvaltningar upprät-
tade krisledningsplaner i enlighet med kommunens riktlinjer.

Granskníng aú g en,erella ÍT-kontroller - Bílag a 6
Granskningens syfte var att bedöma det interna kontrollsystemet i ekonomisystemet
Visma Control och tillhörande applikationer kopplat till den finansiella rapportering-
en.

Efter genomförd granskning bedömde vi att det fanns grundläggande processer och
rutiner i kommunen gälande förvaltning av ekonomisystem. Det fanns exempelvis
inarbetade rutiner för hur systemförändringar skulle hanteras, hur hantering avbe-
hörigheter inklusive loggning av känslig data skulle ske samt hur drift skulle säker-
ställas.

I granskningen noterades dock områden där kommun hade möjlighet att förbättra
och förstärka den interna kontrollen. Noterade observationer berörde i hur,'udsak av-
saknaden av rutinbeskrivningar och dokumentation vilket försvårade spårbarheten i
den interna kontrollen.

Gr ønsknìng au kotntrutnens fiireby g g ande srbete au s ee¡tde øLrb etsrnílj ö,
sjukfrãnuøro och rehø.bílíteríng - Bílø.g a 7
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen hade ett ändamålsen-
ligt systematiskt arbetsmiljöarbete för att förhindra sjukskrivningar. Följande kon-
trollfrågor besvarade :

Finns aktuella och ändamålsenliga styrande och stödjande dokument inom
området inklusive ansvarsfördelning (delegation)?
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Vidtas ändamälsenliga åtgärder för att törebygga uppkomst av sjukskrivningar
och effekterna av detta?
Sker strukturerad uppfoljning av effekterna av rehabiliteringsinsatserna i
form av att fler kan återgå i arbetet?
Finns ändamålsenliga samverkansformer internt och externt?

Efter genomför granskning bedömde vi att kommunstyrelsen delvis bedriver ett
ändamålsenligt arbetsmi¡-öarbete för att förhindra sjukskrivningar. Vi ansåg att
kommunstyrelsen behövde säkerställa att rehabiliteringsprocessens gick att doku-
mentera på ett enhetligt sätt med god intern kontroll. Av intervjuer framkom att re-
habiliteringsprocessen inte dokumenterades på ett enhetligt sätt vilkct mcdfördc ma-
nuell bevakning och det fanns en risk för att missa något i rehabiliteringsprocessen.

Díalog och kontakter rned. nä¡nnder oeh kotntnunstglrels e Ín. Ín.
Vi följer löpande nämndernas protokoll och tillhörande handlingar. På samma sätt

a

a

a

lingar

Kornpetensutueclclíngocherfarenhetsutbgte
Vi har varit representerade vid regionala revisionskonferenser med såväl landstinget
som andra kommuner avseende erfarenhetsutbyte under året.

Vallentuna zotS-o4-zg

ß.4,rø,H* *1
Hans Strandin

Claes-Robert von Post
h,ffin

Britt-Marie Heidmark

Lundberg
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Revisorernas verksamhetsberättelse 2OL7
Vi överlämnar härmed vår verksamhetsberättelse.

Vår revisionsberättelseför zotT har avgivits den z3 april zorS

Förutsättningar ftir revisionen

Revisorerna granskar med stöd av kommunallagen årligen all den verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna skall varje år till full-
mäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser
verksamheten under det föregående budgetåret.

Granskningen omfattar kommunens verksamhet, räkenskaper och årsredovisning.
Revisionens inriktning och syfte är att pröva;

! om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt,

r om räkenskaperna är rättvisande och
r om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionen har en oberoende ställning i förhållande till nämnderna och avgör själv-
ständigt vilka granskningar som skall utföras.

Revisorerna eftersträvar i sin verksamhet att upprätthålla ett förtroendefullt förhål-
lande till de reviderade nämnderna och deras personal, utan att göra avkall på revis-
ionens oberoende.

Bemanning

Revisorer för verksamhetsåret zotThar varit Staffan Modig, Hans Strandin, Britt-
Marie Heidmark, Åke T Carlestam (tom den 3 juli), Claes Robert von Post, Äke Eriks-
son och Margareta Lundberg (fr.o.m. den rr november).

För fullgörande av vårt uppdrag har vi under året biträtts av PwC.

Ekonomi

Revisorerna har för zor7haft. en budget som uppgått till r z6o tkr. Revisorerna
redovisar en negativ budgetar,wikelse med 1o7 tkr. Genomförda revisionsinsatser är i
nivå med erhållen budget, överdraget förklaras av den felperiodisering som gjordes
föregående år (och därmed belastar zory).
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Ríslc- o ch u äs entlìg het s ø,nø,lg s
Vi har som underlag förvåra granskningsinsatser under året gjort en risk - och vä-
sentlighetsanalys. Riskbedömningens syfte är att uppmärksamma väsentliga gransk-
ningsområden, samt att dcfinicra törslag pä inriktning och omt'attning av olika insat-
scr. Med utgångspunkt i upprättad risk- och väsentlighetsanalys har vi scdan valt
inriktning på granskningsinsatserna under året.

Redogörelse

Nedan lämnas en kortfattad redogörelse över granskningsinsatser som genomförts
under revisionsåret zot7. För samtliga granskningar har rapporter upprättats och

tillställts respektive styrel se/n ä m n<l.

Sedan hösten zooT redovisar revisionen löpande genomförda granskningar i sam-

band med ordinarie fullmäktigesammanträden.

Vi ser positivt på att såväl kommunstyrelsen som nämntlerna i sina svar visar på följ-
samhet till de rekommendationer och förslag till forbãttringar som iämnats i gransk-

ningsrapporterna.

Nedan redovisas planering och genomförande av årets revision.

Grarnskníng au &rsredouísníng zo77 - Bílø,gø t
En översiktlig granskning av komr¡runens årsretltivisniiig ltar genumförts

Vi bedömde att årsredovisningen i allt väsentligt redogjorde för utfallet av verksam-
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen upp-
fyllde dock inte balanskravet, vilket beror på kommunens ingående i avtal inom Sve-

rigeförhandlingen avseende Roslagsbanans förlängning till city. Vidare bedömde vi
att förvaltningsberättelsen innehöll den information som ska ingå enligt lag om
kommunal redovisning och god redovisningssed.

Ärets resultat bedömdes inte vara förenligt med fullmäktiges mål avseende god eko-

nomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Det fìnansiella målet för zotT var
inte uppfrllt till fd'ljd av kommunens ingående i avtal inom Sverigeförhandlingen.

Utifrån årsredovisningens återrapportering bedömde vi att verksamhetens utfall var
förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Den sammantagna
bedömningen var att de verksamhetsmässiga målen för zotT var uppfullda.
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Slutligen bedömde vi att räkenskaperna i allt väsentligt var rätMsande. Årsredovis-
ningen var upprättad enligt god redovisningssed och inga väsentliga awikelser mot
god redovisningssed påträffades.

Grcrnskníng øu delãrsrølpport zo77 - Bílagaz
En översiktlig granskning av kommunens delårsrapport har genomförts. Vi bedömde
att det inte fanns omständigheter som pekade på att kommunens delårsrapport var
upprättad i strid med lagens krav och god revisionssed.

Det prognosticerade resultatet var inte förenligt de finansiella mål som fullmäktige
fastställt für zot7. Enligt budget zorT framgick att det fìnansiella resultatmålet var
årligt positivt resultat. Helårsresultatet för zotT prognosticerades i delårsrapporten
till -349,9 mnkr. Förklaringen till det beräknade underskottet berodde på avtalet om
medfinansiering som Vallentuna ingått inom ramen för Sverigeförhandlingen. Avtalet
om medfinansiering uppgår totalt till 4o7,9 mnkr för Vallentuna kommun.

Den verksamhetsmässiga måluppSzllelsen var delvis förenlig med fullmäktiges fast-
ställda mål i budget 2oLT. Vi baserade vår bedömning på att 27 av 35 mål beräknades
vara uppfiilda för helåret zor7.

Grclnskníng øuflgktínguerksannheten - Bíløga g
Syftet med granskningen var att bedöma huruvida barn- och ungdomsnämnden och
socialnämnden svarade upp mot en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande
verksamhet för de personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstill-
stånd.

I granskningen besvarades följande kontrollmål:

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

. SFl-undervisning och samhällsorientering bedrivs på ett ändamåls-
enligt sätt.

¡ Mottagningen av ensamkommande barn är uppbyggt på ett ända-
målsenligt sätt.

o De ensamkommande barnen får i skälig tid god man och särskilt för-
ordnad vårdnadshavare.

o Det finns en organisation och rutiner för att ätersöka statliga ersätt-
ningar.

Efter genomförd granskning bedömde vi att Vallentuna i flera delar bedrev
en ändamålsenlig och tillfredsställande verksamhet för asylsökande personer
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och nyanlända med uppehållstillståntl. UndervisttingsarbeteL ansågs vara av
god lwalitet och samtliga ungdomar fìck snabba insatser efter ankomst. Vi-
dare visade granskningen att SFl-arbetet hade långa väntetider, och vi ansåg

att dctta borde åtgärdas. Avseende kontroll av genomförandeplaner och
vårdplaner invändc vi cmot den undermåliga interna kontrollen inorrr ornrå-
det.

Gronskníng au delega'tíonshønteríngen - Bílørga 4
Syftet med granskningen var att bedöma nämndernas ansvar och interna kontroll
avseenrie hanteringen av delegationsbesiut. Den övergripande revisionsfrågan var att
granska om kommunstyrelsen och nämnderna säkerställde att delegationshantering-
en skedde pä ett ändamälsenligt och rättssäkert sätt.

Revisionsfrågan operationaliserade i följande kontrollfrågor:

anpassade till organisationen och uppfuller de lagens krav?

Finns ändamålsenliga regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med
stöd av delegation?

Registreras och anmäls de beslut som fattas med stöd av delegation på ett till-
frcdsställandc sätt?

Efter genomförd granskning var vår bedömning att kommunstyrelsen och nämnder-
na säkerställde att delegationshanteringen skedde på ett ändamålsenligt och rättssä-
kert sätt.

Grønskníng øu kotntnurn.ens krísberedskap - Bíla,go- g
Syftet med granskningen var att kontrollera om kommunstyrelsen säkerställt att det
finns en tillräcHig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheternas rikt-
linjer.
Svaren på följande kontrollmål låg till grund för vår bedömning av revisionsfrågan:

o Kommunen har en ändamålsenlig organisation för krisledning och krisbered-
skap.

o Kommunen arbetar systematiskt med krisberedskap.
o Kommunen genomför risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB riktlin-

jer.
o Kommunen arbetar ändamålsenligt med samverkan utifrån ett krisbered-

skapsperspektiv.
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Efter genomförd granskning bedömde vi att Vallentunas kommunstyrelse delvis sä-
kerställt en tillfredsställande krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndig-
heters riktlinjer. Kommunen hade den dokumentation som krävs för att leva upp till
lagstiftningens och myndigheters krav. Tjänstemän i beredskap gavs en central roll i
kommunens krisberedskap och i krisledningens initiala fas och det fanns mallar och
rutiner för utbildning av dessa tjänstepersoner.
Däremot bedömde vi att kommunen bör arbeta mer systematiskt med krisberedskap-
en, både i fråga om dokumentation men också rörande utbildningar samt örmingar
inom området.

Vi noterade även att kommunens risk- och sårbarhetsanalys inte användes aktivt i
organisationen för att minimera risker och analysera allvarliga risker. Vidare sakna-
des en systematik i örrnings- och utbildningsinsatserna inom organisationen. Kom-
munledningskontoret kontrollerade inte systematiskt att öwiga förvaltningar upprät-
tade krisledningsplaner i enlighet med kommunens riktlinjer.

Granskníng aú g en,erella ÍT-kontroller - Bílag a 6
Granskningens syfte var att bedöma det interna kontrollsystemet i ekonomisystemet
Visma Control och tillhörande applikationer kopplat till den finansiella rapportering-
en.

Efter genomförd granskning bedömde vi att det fanns grundläggande processer och
rutiner i kommunen gälande förvaltning av ekonomisystem. Det fanns exempelvis
inarbetade rutiner för hur systemförändringar skulle hanteras, hur hantering avbe-
hörigheter inklusive loggning av känslig data skulle ske samt hur drift skulle säker-
ställas.

I granskningen noterades dock områden där kommun hade möjlighet att förbättra
och förstärka den interna kontrollen. Noterade observationer berörde i hur,'udsak av-
saknaden av rutinbeskrivningar och dokumentation vilket försvårade spårbarheten i
den interna kontrollen.

Gr ønsknìng au kotntrutnens fiireby g g ande srbete au s ee¡tde øLrb etsrnílj ö,
sjukfrãnuøro och rehø.bílíteríng - Bílø.g a 7
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen hade ett ändamålsen-
ligt systematiskt arbetsmiljöarbete för att förhindra sjukskrivningar. Följande kon-
trollfrågor besvarade :

Finns aktuella och ändamålsenliga styrande och stödjande dokument inom
området inklusive ansvarsfördelning (delegation)?
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Vidtas ändamälsenliga åtgärder för att törebygga uppkomst av sjukskrivningar
och effekterna av detta?
Sker strukturerad uppfoljning av effekterna av rehabiliteringsinsatserna i
form av att fler kan återgå i arbetet?
Finns ändamålsenliga samverkansformer internt och externt?

Efter genomför granskning bedömde vi att kommunstyrelsen delvis bedriver ett
ändamålsenligt arbetsmi¡-öarbete för att förhindra sjukskrivningar. Vi ansåg att
kommunstyrelsen behövde säkerställa att rehabiliteringsprocessens gick att doku-
mentera på ett enhetligt sätt med god intern kontroll. Av intervjuer framkom att re-
habiliteringsprocessen inte dokumenterades på ett enhetligt sätt vilkct mcdfördc ma-
nuell bevakning och det fanns en risk för att missa något i rehabiliteringsprocessen.

Díalog och kontakter rned. nä¡nnder oeh kotntnunstglrels e Ín. Ín.
Vi följer löpande nämndernas protokoll och tillhörande handlingar. På samma sätt
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Kornpetensutueclclíngocherfarenhetsutbgte
Vi har varit representerade vid regionala revisionskonferenser med såväl landstinget
som andra kommuner avseende erfarenhetsutbyte under året.

Vallentuna zotS-o4-zg

ß.4,rø,H* *1
Hans Strandin

Claes-Robert von Post
h,ffin

Britt-Marie Heidmark

Lundberg

6


















	2017 - Revisionsberättelse
	Revisorernas verksamhetsberättelse 2017
	Revisionsberättelse AB Össebyhus 2017
	Össebyhus 2017
	Revisionsberättelse Vallentuna förvaltnings 2017
	Vallentuna förvaltnings 2017
	Roslagsvatten 2017
	Vallentunavatten 2017



