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Revisionsberättelse 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i AB Össebyhus, Vallentuna För-
valtnings AB, Roslagsvatten AB och Vallentunavatten AB även verksamheten i dessa 
företag under år 2020. Vi har biträtts av sakkunniga från PwC, som genomfört gransk-
ningen.  

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

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 det resultat som redovisas i bilagan ”Verksamhetsberättelse 
för år 2020”.  

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i huvudsak har bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vissa 
avvikelser vad gäller budgetföljsamhet och måluppfyllelse kan noteras vilka framgår av 
vår verksamhetsberättelse. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i huvudsak har varit till-
räcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella målen och att resultatet delvis är förenligt med de verksamhetsmål som 
fullmäktige uppställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de 
enskilda ledamöterna i dessa organ. 
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Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

 

Vallentuna 2021-04-13 

 

 

 

Ulf Nordlinder Staffan Modig Britt-Marie Heidmark
  

 

 

 

Åke Eriksson  Margareta Lundberg Claes-Robert von Post  

     

 

Med anledning av rådande pandemi och i syfte att begränsa smittspridningen har 

revisorerna valt att underteckna revisionsberättelsen digitalt (se digitala signeringar 

sist i dokumentet). Claes-Robert von Post har via epost bekräftat att han inte har nå-

gon annan mening än den som framkommer i revisionsberättelsen. 

 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

- Revisorernas verksamhetsberättelse för år 2020 

- De sakkunnigas rapporter i olika granskningar 

- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB Össebyhus,  Vallentuna 

Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB och Vallentunavatten AB 
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4/13/2021 PwC Mail - (no subject)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ca9560a509&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1696930823679409043&simpl=msg-f%3A1696930… 1/1

Henrik Fagerlind (SE - ASR) <henrik.fagerlind@pwc.com>

(no subject) 
1 message

Vallentuna Pol124 <vallentuna.pol124@icloud.com> Tue, Apr 13, 2021 at 3:08 PM
To: Henrik.Fagerlind@pwc.com

Skickat från min iPad 

Revisionsberättelsen 2020 

Jag godkänner revisionsberättelsen i den form den fastställts vid sammanträde per den 13 april 2021. 

I och med detta godkännande bekräftar jag även att jag inte har någon annan meningen än den som framkommer i
revisionsberättelsen. 

Jag godkänner att revisionsberättelsen med bilagor lämnas till fullmäktige som underlag för beslut i ansvarsfrågan. 

Claes-Robert von Post 
Förtroendevald revisor Vallentuna kommun 
--------------------------------------
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Revisorernas verksamhetsberättelse 

2020 

För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2020 överlämnar vi 

härmed vår verksamhetsberättelse.  

Förutsättningar för revisionen 

Revisorerna granskar med stöd av kommunallagen årligen all den verksamhet 

som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.  Revisorerna skall varje år 

till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision 

som avser verksamheten under det föregående budgetåret. 

Granskningen omfattar kommunens verksamhet, räkenskaper och årsredovis-

ning. Revisionens inriktning och syfte är att pröva; 

▪ om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-

punkt tillfredsställande sätt, 

▪ om räkenskaperna är rättvisande och 

▪ om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

 

Revisionen har en oberoende ställning i förhållande till nämnderna och avgör 

självständigt vilka granskningar som skall utföras. 

Revisorerna eftersträvar i sin verksamhet att upprätthålla ett förtroendefullt för-

hållande till de reviderade nämnderna och deras personal, utan att göra avkall på 

revisionens uppdrag.  

Bemanning 

Revisorer för verksamhetsåret 2020 har varit Ulf Nordlinder, Staffan Modig, 

Britt-Marie Heidmark, Claes Robert von Post, Åke Eriksson och Margareta 

Lundberg. 

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

Ekonomi 

Revisorerna har för 2020 haft en budget som uppgått till 1 300 tkr. Revisorerna 

redovisar en positiv budgetavvikelse med 103 tkr. På grund av pågående pandemi 

har revisorernas utbildningsmöjligheter varit begränsade. 
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Redogörelse över årets granskningsinsatser 

Nedan lämnas en kortfattad redogörelse över granskningsinsatser som genom-

förts under revisionsåret 2020. För samtliga granskningar har rapporter upprät-

tats och tillställts kommunstyrelsen respektive berörd nämnd.  

Sedan hösten 2007 redovisar revisionen löpande genomförda granskningar i 

samband med ordinarie fullmäktigesammanträden. 

Vi ser, liksom tidigare, positivt på att såväl kommunstyrelsen som nämnderna i 

sina svar visar på följsamhet till de rekommendationer och förslag till förbätt-

ringar som lämnats i granskningsrapporterna. 

Nedan redovisas planering och genomförande av årets revision. 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Vi har som underlag för våra granskningsinsatser under året gjort en risk - och 

väsentlighetsanalys. Riskbedömningens syfte är att uppmärksamma väsentliga 

granskningsområden, samt att definiera förslag på inriktning och omfattning av 

olika insatser. Med utgångspunkt i upprättad risk- och väsentlighetsanalys har vi 

sedan valt inriktning på granskningsinsatserna under året. 

Grundläggande granskning – bilaga 1 

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska 

granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i 
enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra upp-
draget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, upp-
följning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på 
avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte 
bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 
 
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge oss revisorer ett underlag till 
uttalande i revisionsberättelsen. 

Granskningen omfattar följande granskningsområden: 

1. Styrning, kontroll och åtgärder. 
2. Måluppfyllelse för verksamheten. 
3. Måluppfyllelse för ekonomin 
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Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följ-
samhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2020. Den översiktliga 
granskningen har skett genom dokumentanalys. 

Resultatet sammanfattas nedan.  

Verksamheten har i huvudsak bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 

Barn- och ungdomsnämnden, bygg- och miljötillsynsnämnden och kulturnämn-
den har alla i rimlig grad kunnat verifiera att verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen, socialnämnden, fritidsnämnden samt 
utbildningsnämnden har delvis verifierat att verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt då verksamheten inte fullt ut levt upp till de verksamhets-
mässiga målen. 

Verksamheten har i huvudsak bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt 

Socialnämnden (-1,0 mnkr) och bygg- och miljötillsynsnämnden (-0,5 mnkr) har 
inte fullt ut klarat att bedriva sin verksamhet inom den av fullmäktige tilldelad 
budgeten. Avvikelse från budget är dock begränsad. I protokoll från socialnämn-
den framgår även att åtgärder vidtagits för att nå en budget i balans. Avvikelsen 
har inte prognosticerats i socialnämndens ekonomiska uppföljningar under 
andra halvan av året.  

Styrelsen och övriga nämnder har bedrivit verksamheten ekonomiskt tillfreds-
ställande. Vi noterar dock att egenregin inom Utbildningsnämnden redovisar ett 
underskott även om nämndens ekonomiska resultat som helhet är en budget i 
balans. 

Den interna kontrollen har i huvudsak varit tillräcklig 

Samtliga nämnder har i rimlig grad verifierat att den interna kontrollen inom 
granskade områden har varit tillräcklig under år 2020. Ett utvecklingsområde för 
samtliga nämnder och styrelsen är att dokumentera i sina protokoll vilka åtgär-
der som vidtas, i de fall uppföljningar visar en risk för att ekonomiska och verk-
samhetsmässiga mål inte nås för året.  

 
Granskning av årsredovisning 2020 – bilaga 2 
En granskning av kommunens årsredovisning har genomförts.  

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommu-
nens årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 
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Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skrift-
liga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige be-
slutat. 

Granskningen visar att årsredovisningen lämnar upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen, att årsredo-
visningens resultat i huvudsak är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avse-
ende god ekonomisk hushållning samt att räkenskaperna i allt väsentligt är rätt-
visande.   

 

Granskning av delårsrapport 2020 – bilaga 3  

En översiktlig granskning av kommunens delårsrapport har genomförts vilken 

legat till grund för revisorernas delårsutlåtande. I detta utlåtandet framfördes 

följande: 

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 152,2 mnkr. Prognosen för 

helåret är ett utfall på 135,3 mnkr, vilket är 110,5 mnkr bättre än budgeterat. 

 

I delårsrapporten görs bedömningen att 3 av 5 verksamhetsmål kommer att vara 

uppfyllda vid årets slut. 

 

Utifrån genomförd granskning och analys vill vi anföra följande: 

 

• Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet 

med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårs-

rapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 

• Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansi-

ella resultatmål som fullmäktige fastställt i budget 2020. 

• Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att den verksam-

hetsmässiga måluppfyllelsens prognostiserade utfall delvis är förenligt 

med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2020. 

  

 

Granskning av strategisk kompetensförsörjning – bilaga 4 

 

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning 

som syftat till att bedöma huruvida kommunstyrelsens åtgärder avseende perso-

nal- och kompetensförsörjning är ändamålsenliga. Granskningen visar att det till 

stor del pågår ett aktivt arbete med kompetensförsörjning exempelvis gällande 

introduktion för medarbetare, samverkan med universitet och program för kom-
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petensutveckling av chefer. Vidare framgår att det till viss del saknas övergri-

pande strukturer för kompetensförsörjningsarbetet men att ett utvecklingsarbete 

pågår. Efter genomförd granskning gör vi den samlade bedömningen att kom-

munstyrelsen inte helt säkerställer att åtgärder avseende personal- och kompe-

tensförsörjning genomförs och är ändamålsenliga. 

 

Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskning-

en rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa en kommunövergripande och enhetlig struktur för kompe-

tensförsörjningsarbetet där prognoser, behov, mål, aktiviteter och upp-

följningar framgår. 

• Upprätta ett formaliserat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna i syfte 

att kartlägga och sprida goda exempel. 

• Säkerställa att samverkan mellan universitet, högskolor och andra lärosä-

ten inkluderas i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. 

• Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett un-

derlag till arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsarbetet. 

 

Granskning av rätten till utbildning – bilaga 5 

 

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i 

syfte att bedöma om om barn- och ungdomsnämnden säkerställer ändamålsen-

liga rutiner och processer för att upptäcka, utreda och åtgärda elevernas frånvaro 

och främja deras närvaro. 

 

Det sammantagna revisionella bedömningen är att barn- och ungdomsnämnden 

inte helt säkerställt detta. Bedömningen baseras på nedanstående bedömningar 

av granskningens revisionsfrågor:  

 

• Det finns kommungemensamma rutiner för att motverka frånvaro och 

främja närvaro, vilka följs till största delen av skolenheterna.  

• Skolenheterna arbetar aktivt med förebyggande och främjande insatser 

för att öka elevers närvaro, samt med att vidta åtgärder för att motverka 

frånvaro. 

• Skolenheterna upptäcker och uppmärksammar tidigt elever som har upp-

repad eller längre frånvaro 

• Skolenheterna utreder skyndsamt upprepad eller längre frånvaro. Gäl-

lande rutin för utredning av skolfrånvaro och riktlinje för skolpliktsbe-

vakning är dock inte i linje med skollagens krav avseende att rektor, vid 
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initierad utredning av en elevs skolfrånvaro, snarast ska anmäla detta till 

huvudmannen. 

• Samverkan kring elever med hög frånvaro sker, men granskningen visar 

att de skriftliga rutiner som finns inte överensstämmer med den praktiska 

samverkan som sker. 

 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till barn- 

och ungdomsnämnden: 

• Säkerställ att rutiner och riktlinjer avseende anmälning av frånvaro till 

huvudmannen är förenliga med skollagen. Det innebär bland annat att 

rapportering av anmälningar om frånvaro till huvudmannen ska ske i 

samband med att utredning om frånvaro inleds på skolan. 

• Säkerställ att anmälningar om frånvaro samt analyser av arbetet gällande 

frånvaro/närvaro når nämnden i en sådan omfattning att nämnden lö-

pande har inblick i arbetet och vid behov kan vidta åtgärder. 

• Överväg att vidta åtgärder så att rutinerna för samverkan kring elever 

med hög frånvaro överensstämmer med det praktiska arbetssättet. Upp-

daterade rutiner skulle innebära att samverkan förtydligades och minska 

risken för att samverkan gällande elever med hög frånvaro blir avhängig 

enskilda tjänstepersoner. 

 

Förstudie rörande Sverigeförhandlingen – bilaga 6 

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en förstudie 
rörande åtaganden och riskanalyser avseende Sverigeförhandlingen.  

I förstudien konstateras att avtalet och kommunens åtaganden i samband med 
Sverigeförhandlingen löper över lång tid och är kopplade till ett flertal risker 
och osäkerheter. Slutsatsen från förstudien är att kommunen i allt väsentligt har 
analyserat och bemött de konkreta riskerna som är kopplade till de specifika 
åtagandena. Samtidigt konstateras att ett antal ytterligare risker, av inte lika 
konkret karaktär, saknar dokumenterade analyser i samma utsträckning. Vid 
förstudien har det inte heller framkommit något samlat riskanalysdokument 
eller liknande för Sverigeförhandlingen som helhet. Framförallt frågan om han-
tering av eventuella risktillägg utöver det avtalade risktillägget samt frågan om 
medfinasieringsersättningen kommer att kunna finansiera kostnaderna om bo-
stadsåtagandet inte uppnås, upplevs som högst relevanta utifrån information 
som har framkommit i förstudien.    

Mot bakgrund av denna förstudie finns det starka skäl för oss revisorer att fort-
sättningsvis följa utvecklingen inom Sverigeförhandlingen. Detta gäller såväl 
den ekonomiska utvecklingen som utfallet gentemot bostadsåtagandet.  
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Informations- och cybersäkerhetsgranskning – bilaga 7 

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i 
syfte att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt och vidtagit en tillräcklig styr-
ning , uppföljning och kontroll av informations och cybersäkerhet i kommunen. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen inte säkerställt och 
vidtagit en tillräcklig styrning , uppföljning och kontroll av informations och cy-
bersäkerhet i kommunen. Brister finns när det gäller att identifiera, skydda, upp-
täcka och hantera hot mot informations- och cybersäkerheten.  

Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- Ta fram formella rutiner för behörighetsgranskning, krav på granskning 
och säkerställ att systemägare har ansvaret för granskning. 

- Formalisera sårbarhetshanteringen med definierade processer för hante-
ring att upptäcka sårbarheter. 

- Säkerställ att återföring av lärdomar efter samtliga informationssäker-
hetsincidenter görs genom att kravställa detta i relevant dokumentation, 
samt se till att det är känt inom organisationen och att det finns en dedi-
kerad resurs som ansvarar för att detta sker. 

- Ta fram stödmaterial för framtagning av återställningsplaner på övergri-
pande nivå samt för specifika system. Säkerställ att systemägare med an-
svar för att ta fram återställningsplaner är införstådda med detta ansvar. 

 

Dialog och kontakter med nämnder och kommunstyrelse m.m.  

Vi följer löpande nämndernas protokoll och tillhörande handlingar. På samma 

sätt följer utsedd lekmannarevisor löpande bolagens protokoll och tillhörande 

handlingar.  

 

Under året har vi även presenterat en av revisionsrapporterna – granskning av 

rätten till utbildningen – vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde. 

 

 

För kommunrevisionen  

 

Vallentuna, 2021-04-13 

 

 

 

 

Ulf Nordlinder 

Revisionens ordförande 
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Bilagor 

 

Sakkunnigas granskningsrapporter 

 

1. Grundläggande granskning 2020 

2. Granskning av årsredovisning 2020 

3. Granskning av delårsrapport 2020 

4. Granskning av strategisk kompetensförsörjning 

5. Granskning av rätten till utbildning 

6. Förstudie avseende Sverigeförhandlingen 

7. Informations -och cybersäkerhetsgranskning 

 

Granskningsrapporter från hel- och delägda bolag 

 

8. AB Össebyhus 

9. Vallentuna förvaltnings AB  

10. Roslagsvatten AB 

11. Vallentunavatten AB 
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Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Roslagsvatten Aktiebolags 
verksamhet. Vi har biträtts av EY i vår granskning.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsord-
ning, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorer-
nas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits 
i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisions-
sed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Under året har vi träffat bolagets verkställande ledning vid två tillfällen för att infor-
mera oss om utvecklingen i verksamheten. Vi har även vid två tillfällen träffat bolagets 
auktoriserade revisor för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resulta-
tet av dessa. Vi har gått igenom styrelseprotokoll och andra väsentliga styrdokument.

Under året har en fördjupad granskning genomförts av bolagets strategiska inköp- och 
upphandlingsprocess. Granskning har visat att det pågår ett arbete för att ytterligare 
utveckla och förbättra den interna kontrollen rörande denna process, vilket är positivt. 
Granskningen har omfattat stickprovskontroller rörande upphandlingar och direkt-
upphandlingar under 2020. Vår sammanfattande bedömning att bolagets upphand-
lingar, i huvudsak, genomförs på ett ändamålsenligt sätt medan den interna kontrollen 
inte bedöms vara helt tillräcklig mot bakgrund av att direktupphandlingar inte fullt ut 
dokumenterats på ett ändamålsenligt sätt under året. Vi har för avsikt att följa upp det 
pågående utvecklingsarbetet framgent.   

Föregående år påtalade lekmannarevisionen brister i det strategiska underhållet av 
anläggningstillgångar. Årets granskning har visat att bolaget vidtagit flera åtgärder för 
att stärka ändamålsenligheten rörande det strategiska underhållet , vilket lekmanna-
revisionen ser positivt på. Vi har dock inte kunnat utläsa av protokollen att styrelsen 
fattat några aktiva beslut med anledning av de brister som lekmannarevisorerna noterat 
föregående år. Vi har således för avsikt att ytterligare följa upp detta väsentliga arbete 
även kommande år.   

I bolagets ägardirektiv anges flera viktiga styrsignaler som styrelsen har att beakta i sin 
styrning. I lekmannarevisionens granskningsrapporter tidigare år har bedömningen varit 
att styrelsen inte på ett tillräckligt tydligt sätt i årsredovisningens förvaltningsberättelse 
redogjort för huruvida gällande ägardirektiv uppfylls eller inte. I årets förvaltningsberät-
telse redogör styrelsen för sin bedömning att kostnadseffektivitet enligt ägardirektiven 
uppnås samt på vilka grunder styrelsen bygger denna bedömning på. Vi ser positivt på 
detta. Vi förutsätter dock en fortsatt utveckling av detta område där också jämförelser 
med andra, jämförbara VA-huvudmän redovisas i syfte att utvärdera kostnads-effektivi-
teten i Roslagsvatten AB och dess dotterbolag, där så är möjligt och relevant.

Granskningsrapport för året 2020
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020
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Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll.

Åkersberga den 9 april 2021

Anders Haglund Jan Olsson
Av fullmäktige i Vaxholms stad  Av fullmäktige i Ekerö kommun
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor

Claes-Robert Von Post Ronny Hellström
Av fullmäktige i Vallentuna Kommun  Av fullmäktige i Knivsta kommun
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor

Jan Winberg 
Av fullmäktige i Österåker kommun  
utsedd lekmannarevisor 
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