
VALLENTUNA KOMMUN REVISIONSBERÄTTELSE 2021 

REVISION EN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
I VALLENTUNA KOMMUN 

Revisionsberättelse 2021 
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 2021. Vi har biträtts av sakkunniga från PwC, som genomfört gransk 
mngen. 

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 2021". 

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 
verksamhetsmässiga och finansiella målen som fullmäktige uppställt. 

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

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 
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Revisorernas verksamhetsberättelse 
2021 
För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2021 överlämnar vi här 
med 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 2021 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 2021 haft en budget som uppgått till 1 300 tkr. Revisorerna 
redovisar en positiv budgetavvikelse med 76 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 2021. 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 2021. Den översiktliga 
granskningen har skett genom dokumentanalys. 

Resultatet sammanfattas nedan. 

Verksamheten har i huvudsak bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 

Utbildningsnämnden och bygg- och miljötillsynsnämnden har delvis kunnat veri 
fiera att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt sätt, då verksamheten inte 
fullt ut levt upp till de verksamhetsmässiga målen. Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder har verifierat att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. 

Verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

Styrelsen och nämnderna uppvisar samtliga en ekonomi i balans, med undantag 
för fritidsnämnden. Fritidsnämnden redovisar ett underskott om 1,3 mnkr, vilket 
i sin helhet är hänförligt redovisningstekniska förändringar då påbörjade investe 
ringar redovisas som driftkostnader, vilket inte var budgeterat. 

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 2021. 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 och god ekonomisk hushållning 2021 - 
bilaga 2 och 3 
Utifrån den granskning av årsredovisningen samt god ekonomisk hushållning 
som genomförts gör vi följande sammanfattning: 

Vi bedömer att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. Grundat 
på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att 

• förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisning 
en inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed. 

• den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR 
och god redovisningssed. 

• resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmässiga och fi 
nansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 
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Granskning av delårsrapport 2021 - bilaga 4 
En översiktlig granskning av kommunens delårsrapport har genomförts vilken 
legat till grund för revisorernas delårsutlåtande. I detta utlåtandet framfördes 
följande: 

Ekonomiskt resultat 
Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 220,8 mnkr. Prognosen för 
helåret är ett utfall på 164,7 mnkr, vilket är 94,9 mnkr bättre än budgeterat. 

Verksamhetsresultat 
Den samlade bedömningen för kommunen är att alla sex kommungemensamma 
mål ligger i fas med planen för perioden. I delårsprognosen görs prognosen att 
alla sex kommungemensamma mål kommer uppnås för helåret. 

Utifrån genomförd granskning 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 2021. 

• Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansi 
ella resultatmål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

• Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att den verksam 
hetsmässiga måluppfyllelsens prognostiserade utfall är förenligt med de 
av fullmäktige fastställda målen i budget 2021. 

Granskning av fastighetsunderhåll - bilaga 5 

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning 
av underhåll av fastigheter. Granskningens syfte är att bedöma om kommunsty 
relsen har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter 
samt att underhåll sker med tillräcklig intern kontroll. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen 
inte helt har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter 
samt att underhåll inte helt sker med tillräcklig intern kontroll. 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kom 
munstyrelsen: 
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• Revidera processbeskrivningar avseende fastighetsunderhåll så att dessa 
överensstämmer med nuvarande organisation för fastighetsunderhåll. 

• Säkerställ att nyckeltal med bäring på fastighetsunderhåll identifieras. 
Nyckeltalen bör förankras i branschmässiga riktvärden och bör även till 
låtajämförelser med andra kommuner. Uppföljning av dessa nyckeltal 
bör ske regelbundet och kan med fördel redovisas vid kommunstyrelsens 
ordinarie uppföljningstillfällen. 

• Upprätta strategier, vid eventuellt identifierad underhållsskuld, för upp 
arbetning av skulden. Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden 
utvecklas över tid bör ske till kommunstyrelsen. 

• Tillse att adekvat uppföljning av fastighetsunderhåll sker vid kommunsty 
relsens ordinarie uppföljningstillfällen. Uppföljningen bör innehålla en 
helhetsbild av utfall mot budget och bör kompletteras med en uppdelning 
i reinvesteringar respektive resultatfört fastighetsunderhåll samt planerat 
respektive felavhjälpande fastighetsunderhåll. 

• Överväg att upprätta underhållsplaner för kommunens totala fastighets 
bestånd på längre sikt baserat på komponenters livslängd. Detta skulle 
medföra en ökad framförhållning i underhållsplaneringen samt under 
lätta analys av kommunens lokalbehov och lokalförsörjningsstrategi. 

Förstudie rörande privata utförare - bilaga 6 

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en förstudie 
rörande privata utförare. Syftet med förstudien har varit att identifiera risker för 
bristande ändamålsenlighet eller otillräcklig intern kontroll. Förstudien kan ses 
som en fördjupad riskanalys och används som underlag för revisorernas kom 
mande revisiorisinsatser. 

I förstudien har konstaterats att ett program för uppföljning och insyn rörande 
privata utförare finns på plats, är uppdaterat/aktuellt samt i huvudsak ända 
målsenligt. Vidare finns även upphandlingsfunktion med kunskap som involve 
ras vid upphandling och avtalstecknande. 

Förstudien indikerar dock att det finns risk att kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
inte fullt ut säkerställs. Inom ramen för förstudien har inte framkommit om, och 
i sådana fall hur, kommunstyrelsen tar del av nämndernas uppföljning av privata 
utförare, avtalsuppföljning och eventuella upptäckta avvikelser. Vi konstaterar 
att det finns otydligheter i styrning avseende hur avtalsuppföljning skall genom 
föras av nämnderna och dess förvaltningar. 

Övriga granskningsinsatser samt dialog och kommunikation 
Vi följer löpande nämndernas protokoll och tillhörande handlingar. På samma 
sätt följer utsedd lekmannarevisor löpande bolagens protokoll och tillhörande 
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handlingar. Vi har under året genomfört informationsinhämtning genom träffar 
med företrädare för olika förvaltningar. Därtill har vi haft ett flertal sammanträf 
fanden med fullmäktiges presidium. Under året har vi särskilt studerat Vallen 
tuna kommuns ekonomi och verksamhet genom nyckeltalsanalyser. 

För kommunrevisionen 

Vallentuna, 2022-04-19 

· sionens ordförande 

Bilagor 

Sakkunnigas granskningsrapporter 

1. Grundläggande granskning 2021 
2. Granskning av årsredovisning 2021 
3. Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 
4. Granskning av delårsrapport 2021 
5. Granskning av fastighetsunderhåll 
6. Förstudie avseende privata utförare 

Granskningsrapporter från hel- och delägda bolag 

7. AB Össebyhus 
8. Vallentuna förvaltnings AB 
9. Roslagsvatten AB 
10. Vallentunavatten AB 
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Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde KS SN KN UN FN BMN BUN

Ändamålsenlighet Grön Grön Grön Gul Grön Gul Grön

Ekonomiskt 
tillfredsställande Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

Intern kontroll Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön
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För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till socialnämnden, kulturnämnden, 
utbildningsnämnden, fritidsnämnden, bygg- och miljötillsynsnämnden och barn- och ungdomsnämnden:

● Att säkerställa att tillbörliga åtgärder för måluppfyllnad vidtas vid rapportering under verksamhetsåret.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till kommunstyrelsen:

● Att säkerställa att tillbörliga åtgärder för måluppfyllnad vidtas vid rapportering under verksamhetsåret.
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Bakgrund
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 uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 
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. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma 
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 
mål och budget 2021.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I 
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt). 

7

Inledning



PwC
Vallentuna kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021 Mars 2022

Kommunplan 2021-2022
All utveckling i Vallentuna ska utgå från den gemensamma visionen samt vila på kommunens värdegrund. Politisk 
viljeriktning och styrning formuleras av de styrande politikerna i en kommunplan. Kommunplanen antas varje år av 
fullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden.

Kommunplanen innehåller strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Nämnderna antar utifrån de 
kommungemensamma målen egna nämndmål. Målformuleringarna utgör grund för nämndernas verksamhetsplaner. 
Förvaltningarna formulerar utifrån verksamhetsplanerna genomförandeplaner i form av aktiviteter för att åstadkomma det 
som fullmäktige och nämnderna har beslutat om.

Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter
Samtliga nämnder ska enligt policy till kommunstyrelsen lämna de rapporter och prognoser som kommunstyrelsen 
beslutat om. Rapportering ska göras enligt nedan:

• Månadsuppföljningar per februari, juni och oktober
• Tertialrapportering per april
• Tertialrapportering per augusti
• Verksamhetsberättelser per december

Månadsuppföljningar redovisar ekonomiskt resultat och ekonomisk prognos för helår. Tertialrapportering redovisar 
ekonomiskt resultat och ekonomisk prognos för helår samt måluppfyllelse för period och prognos för måluppfyllnad vid 
helår. 

Vidare framgår att policy att när kommunstyrelsen anser att det finns risk att kommunens ekonomiska resultat under 
innevarande år blir negativt får kommunstyrelsen besluta om ekonomiska åtgärder som omfattar en eller flera nämnder 
och dess verksamhet. Åtgärderna ska leda till en budget i balans. Nämnd ska rapportera negativ avvikelse från 
driftbudget till kommunstyrelsen snarast och därefter redovisa vidtagna och planerade åtgärder till kommunstyrelsen. 
Nämnd ska även återkommande redovisa uppföljning av åtgärder så att beslutad budget och verksamhetsomfattning kan  
hållas.
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 53,6 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

● Att säkerställa att tillbörliga åtgärder för måluppfyllnad vidtas vid rapportering under verksamhetsåret.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-16 § 242 antar kommunstyrelsen 
verksamhetsplan 2021-2023.

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-16 § 242 antagen verksamhetsplan 
inkluderar driftbudget. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens 
verksamhet?

Grön Mål ingår i antagen verksamhetsplan. I 
verksamhetsplanen anges strategisk inriktning 
och kommungemensamma mål utifrån 
kommunens vision. Styrelsen har antagit 12 
nämndspecifika mål utifrån strategisk inriktning 
och de kommungemensamma målen. 

b) Finns mål formulerade för styrelsens 
ekonomi?

Grön Budget i balans är att anse som ekonomisk mål. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön För varje nämndmål finns beskrivning av 
aktiviteter för måluppfyllnad. Vidare finns mätbara 
indikatorer för varje nämndmål med delvis 
redovisning av utfall tidigare år. Indikatorer kan 
kompletteras med resultatmål för att möjliggöra 
tydligare måluppföljning. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommungemensamt direktiv i Policy för styrning 
och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budget följs löpande upp genom 
ekonomiuppföljning, både avseende styrelsens 
verksamhet samt kommunövergripande. 
Tertialrapportering för perioden januari-april samt 
delårsrapport per augusti redogör för ekonomisk 
och verksamhetsmässig måluppfyllelse. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Gul Vid delårsrapport per augusti framgår att två 
nämndmål inte är i fas, varav ett bedöms endast 
delvis uppnås vid helår. Från delårsrapport 
framgår hur arbete för måluppfyllnad fortlöper. 
Verksamhetsberättelse gör gällande att detta mål 
delvis uppnås vid helår vilket indikerar att 
vidtagna åtgärder inte är tillräckliga för att uppnå 
fullständig måluppfyllelse. 

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Ej tillämplig Styrelsen har vid löpande ekonomiuppföljningar 
under året samt vid tertial- och delårsrapport 
prognostiserat överskott i förhållande till budget.

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Grön Av nämndens 12 mål anges elva uppfyllda vid 
helår. Endast ett nämndmål redovisas som delvis 
uppfyllt. Samtliga sex kommunövergripande mål 
bedöms uppnådda vid helår.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön Kommunstyrelsen uppvisar en positiv 
budgetavvikelse om 53,6 mnkr för 
verksamhetsåret 2021.



Socialnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 21,7 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Att säkerställa att tillbörliga åtgärder för måluppfyllnad vidtas vid rapportering under verksamhetsåret.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2021-12-15 § 139 antar nämnden 
verksamhetsplan. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Antagen verksamhetsplan inkluderar driftbudget.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Mål ingår i antagen verksamhetsplan. I 
verksamhetsplanen anges strategisk inriktning 
och kommungemensamma mål utifrån 
kommunens vision. Nämnden har antagit sju 
nämndspecifika mål utifrån strategisk inriktning 
och de kommungemensamma målen. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Budget i balans är att anse ekonomisk mål.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön För varje nämndmål finns beskrivning av 
aktiviteter för måluppfyllnad. Vidare finns mätbara 
indikatorer för varje nämndmål. Indikatorer kan 
kompletteras med resultatmål samt 
referensvärden för tidigare år för att möjliggöra 
tydligare måluppföljning. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommungemensamt direktiv i Policy för styrning 
och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budget följs löpande upp genom 
ekonomiuppföljning. Tertialrapportering för 
perioden januari-april samt delårsrapport per 
augusti redogör för ekonomisk och 
verksamhetsmässig måluppfyllelse. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Gul Vid delårsrapport per augusti framgår att ett 
nämndmål inte är i fas och bedöms delvis uppnås 
vid helår. Från delårsrapport framgår hur arbete 
för måluppfyllnad fortlöper. 
Verksamhetsberättelse gör gällande att detta mål 
delvis uppnås vid helår vilket indikerar att 
vidtagna åtgärder inte är tillräckliga för att uppnå 
fullständig måluppfyllelse. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid månadsuppföljning 2021-03-30 § 26 
prognostiseras negativt resultat i förhållande till 
budget vid helår. Kommunstyrelsen uppmanar 
2021-04-12 § 66 efter information om risk för 
negativ avvikelse i budget socialnämnden att 
söka statsbidrag för att uppnå budget i balans. 
Socialnämnden beslutar att rekvirera statsbidrag i 
ärenden 2021-04-27 §§ 59-60. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Av nämndens mål anges i verksamhetsberättelse 
sex av sju vara helt uppfyllda samt ett mål vara 
delvis uppfyllt vid helår. Av kommungemensamma 
mål bedöms fem av sex helt uppfyllda, och ett 
delvis uppfyllt.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Socialnämnden uppvisar en positiv 
budgetavvikelse om 21,7 mnkr för 
verksamhetsåret 2021.



Kulturnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 0,3 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Att säkerställa att tillbörliga åtgärder för måluppfyllnad vidtas vid rapportering under verksamhetsåret.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-08 § 57 antar nämnden verksamhetsplan 
för 2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Antagen verksamhetsplan inkluderar driftbudget.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Mål ingår i antagen verksamhetsplan. I 
verksamhetsplanen anges strategisk inriktning 
och kommungemensamma mål utifrån 
kommunens vision. Nämnden har antagit sex 
nämndspecifika mål utifrån strategisk inriktning 
och de kommungemensamma målen. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Budget i balans är att anse ekonomiskt mål.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön För varje nämndmål finns beskrivning av 
aktiviteter för måluppfyllnad. Vidare finns mätbara 
indikatorer för varje nämndmål. Indikatorer kan 
kompletteras med resultatmål samt 
referensvärden för tidigare år för att möjliggöra 
tydligare måluppföljning. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommungemensamt direktiv i Policy för styrning 
och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budget följs löpande upp genom 
ekonomiuppföljning. Tertialrapportering för 
perioden januari-april samt delårsrapport per 
augusti redogör för ekonomisk och 
verksamhetsmässig måluppfyllelse. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Gul Vid delårsrapport per augusti framgår att två 
nämndmål inte är i fas och bedöms delvis uppnås 
vid helår. Från delårsrapport framgår hur arbete 
för måluppfyllnad fortlöper. 
Verksamhetsberättelse gör gällande att ett mål 
delvis uppnås vid helår vilket indikerar att 
vidtagna åtgärder inte är tillräckliga för att uppnå 
fullständig måluppfyllelse. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Ej tillämplig Nämnden har vid löpande ekonomiuppföljningar 
under året samt vid tertial- och delårsrapport 
prognostiserat överskott i förhållande till budget.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Av nämndens mål anges i verksamhetsberättelse 
fem av sex vara helt uppfyllda samt ett mål vara 
delvis uppfyllt vid helår. Av kommungemensamma 
mål bedöms samtliga sex mål helt uppfyllda.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Kulturnämnden uppvisar en positiv 
budgetavvikelse om 0,3 mnkr för verksamhetsåret 
2021.



Utbildningsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning 
utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 2,3 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Att säkerställa att tillbörliga åtgärder för måluppfyllnad vidtas vid rapportering under verksamhetsåret.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2021-02-15 § 8 antar nämnden verksamhetsplan 
för 2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Antagen verksamhetsplan inkluderar driftbudget.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Mål ingår i antagen verksamhetsplan. I 
verksamhetsplanen anges strategisk inriktning 
och kommungemensamma mål utifrån 
kommunens vision. Nämnden har antagit sex 
nämndspecifika mål utifrån strategisk inriktning 
och de kommungemensamma målen. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Budget i balans är att anse som ekonomiskt mål.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön För varje nämndmål finns beskrivning av 
aktiviteter för måluppfyllnad. Vidare finns mätbara 
indikatorer för varje nämndmål. Indikatorer kan 
kompletteras med resultatmål för att möjliggöra 
tydligare måluppföljning. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommungemensamt direktiv i Policy för styrning 
och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budget följs löpande upp genom 
ekonomiuppföljning. Tertialrapportering för 
perioden januari-april samt delårsrapport per 
augusti redogör för ekonomisk och 
verksamhetsmässig måluppfyllelse. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Gul Vid delårsrapport per augusti framgår att tre 
nämndmål inte är i fas och bedöms delvis uppnås 
vid helår. Från delårsrapport framgår hur arbete 
för måluppfyllnad fortlöper. 
Verksamhetsberättelse gör gällande att tre mål 
delvis uppnås vid helår vilket indikerar att 
vidtagna åtgärder inte är tillräckliga för att uppnå 
fullständig måluppfyllelse. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Ej tillämplig Nämnden har vid löpande ekonomiuppföljningar 
under året samt vid tertial- och delårsrapport 
prognostiserat överskott i förhållande till budget.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Av nämndens mål anges i verksamhetsberättelse 
6 av 9 vara helt uppfyllda samt tre mål vara delvis 
uppfyllt vid helår. Av kommungemensamma mål 
bedöms fem av sex mål helt uppfyllda och ett mål 
delvis uppfyllt.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Utbildningsnämnden uppvisar en positiv 
budgetavvikelse fördelad enligt nedan:

● Fast ram: 2,3 mnkr,
●  Resultatenheter; 0,1 mnkr, 
● Gymnasieskolpeng: 5,2 mnkr.



Fritidsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: - 1,3 MSEK. 

Underskottet är i sin helhet hänförligt redovisningstekniska 
förändringar då påbörjade investeringar redovisas som 
driftkostnader, vilket inte var budgeterat. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Att säkerställa att tillbörliga åtgärder för måluppfyllnad vidtas vid rapportering under verksamhetsåret.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-10 § 87 antar nämnden verksamhetsplan 
för 2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Antagen verksamhetsplan inkluderar driftbudget.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Mål ingår i antagen verksamhetsplan. I 
verksamhetsplanen anges strategisk inriktning 
och kommungemensamma mål utifrån 
kommunens vision. Nämnden har antagit sju 
nämndspecifika mål utifrån strategisk inriktning 
och de kommungemensamma målen. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Budget i balans är att anse ekonomiskt mål.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön För varje nämndmål finns beskrivning av 
aktiviteter för måluppfyllnad. Vidare finns mätbara 
indikatorer för varje nämndmål. Indikatorer kan 
kompletteras med resultatmål samt 
referensvärden för tidigare år för att möjliggöra 
tydligare måluppföljning. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommungemensamt direktiv i Policy för styrning 
och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budget följs löpande upp genom 
ekonomiuppföljning. Tertialrapportering för 
perioden januari-april samt delårsrapport per 
augusti redogör för ekonomisk och 
verksamhetsmässig måluppfyllelse. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Gul Vid delårsrapport per augusti framgår att tre 
nämndmål inte är i fas och bedöms delvis uppnås 
vid helår. Från delårsrapport framgår hur arbete 
för måluppfyllnad fortlöper. 
Verksamhetsberättelse gör gällande att ett mål 
delvis uppnås vid helår vilket indikerar att 
vidtagna åtgärder inte är tillräckliga för att uppnå 
fullständig måluppfyllelse. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Ej tillämplig Nämnden har vid löpande ekonomiuppföljningar 
under året samt vid tertial- och delårsrapport 
prognostiserat budget i balans eller överskott i 
förhållande till budget.

Vi noterar att nämnden redovisat åtgärder kopplat 
till minskade intäkter till följd av 
covid-19-pandemin löpande under året. 
Verksamhetsberättelse gör gällande att total 
ekonomisk påverkan under året har varit relativt 
låg.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Av nämndens mål anges i verksamhetsberättelse 
sex av sju vara helt uppfyllda samt ett mål vara 
delvis uppfyllt vid helår. Av kommungemensamma 
mål bedöms fem av sex mål helt uppfyllda.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämnden redovisar ett underskott om 1,3 mnkr i 
verksamhetsberättelse för 2021. Underskottet är i 
sin helhet hänförligt redovisningstekniska 
förändringar då påbörjade investeringar redovisas 
som driftkostnader, vilket inte var budgeterat.



Bygg- och miljötillsynsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning 
utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 2,0 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Att säkerställa att tillbörliga åtgärder för måluppfyllnad vidtas vid rapportering under verksamhetsåret.



PwC
Vallentuna kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021 Mars 2022

31

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-15 § 112 antar nämnden 
verksamhetsplan för 2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Antagen verksamhetsplan inkluderar driftbudget.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Mål ingår i antagen verksamhetsplan. I 
verksamhetsplanen anges strategisk inriktning 
och kommungemensamma mål utifrån 
kommunens vision. Nämnden har antagit sex 
nämndspecifika mål utifrån strategisk inriktning 
och de kommungemensamma målen. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Budget i balans är att anse som ekonomiskt mål.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön För varje nämndmål finns beskrivning av 
aktiviteter för måluppfyllnad. Vidare finns mätbara 
indikatorer för varje nämndmål. Indikatorer kan 
kompletteras med resultatmål samt 
referensvärden för tidigare år för att möjliggöra 
tydligare måluppföljning. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommungemensamt direktiv i Policy för styrning 
och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budget följs löpande upp genom 
ekonomiuppföljning. Tertialrapportering för 
perioden januari-april samt delårsrapport per 
augusti redogör för ekonomisk och 
verksamhetsmässig måluppfyllelse. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Gul Vid delårsrapport per april framgår att fyra 
nämndmål inte är i fas och att ett av dessa 
prognostiseras endast delvis uppfyllas vid helår. 
Vid delårsrapport per augusti framgår att två 
nämndmål inte är i fas och prognostiseras delvis 
uppnås vid helår. Från delårsrapporter framgår 
hur arbete för måluppfyllnad fortlöper. 

Verksamhetsberättelse gör gällande att två 
nämndmål delvis uppnås vid helår vilket indikerar 
att vidtagna åtgärder inte är tillräckliga för att 
uppnå fullständig måluppfyllelse. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Ej tillämplig Nämnden har vid löpande ekonomiuppföljningar 
under året samt vid tertial- och delårsrapport 
prognostiserat budget i balans eller överskott i 
förhållande till budget.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Av nämndens mål anges i verksamhetsberättelse 
fyra av sex vara helt uppfyllda samt två mål vara 
delvis uppfyllt vid helår. Av kommungemensamma 
mål bedöms fem av sex mål helt uppfyllda.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Bygg- och miljötillsynsnämnden uppvisar en 
positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr för 
verksamhetsåret 2021.



Barn- och ungdomsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 24,9 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Att säkerställa att tillbörliga åtgärder för måluppfyllnad vidtas vid rapportering under verksamhetsåret.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2021-02-23 § 9 antar nämnden verksamhetsplan 
för 2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Antagen verksamhetsplan inkluderar driftbudget.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Mål ingår i antagen verksamhetsplan. I 
verksamhetsplanen anges strategisk inriktning 
och kommungemensamma mål utifrån 
kommunens vision. Nämnden har antagit åtta 
nämndspecifika mål utifrån strategisk inriktning 
och de kommungemensamma målen. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Budget i balans är att anse som ekonomiskt mål.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön För varje nämndmål finns beskrivning av 
aktiviteter för måluppfyllnad. Vidare finns mätbara 
indikatorer för varje nämndmål. Indikatorer kan 
kompletteras med resultatmål för att möjliggöra 
tydligare måluppföljning. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommungemensamt direktiv i Policy för styrning 
och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budget följs löpande upp genom 
ekonomiuppföljning. Tertialrapportering för 
perioden januari-april samt delårsrapport per 
augusti redogör för ekonomisk och 
verksamhetsmässig måluppfyllelse. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Gul Vid delårsrapport per augusti framgår att ett 
nämndmål inte är i fas och bedöms delvis uppnås 
vid helår. Från delårsrapport framgår hur arbete 
för måluppfyllnad fortlöper. 
Verksamhetsberättelse gör gällande att ett mål 
delvis uppnås vid helår vilket indikerar att 
vidtagna åtgärder inte är tillräckliga för att uppnå 
fullständig måluppfyllelse. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Ej tillämplig Nämnden har vid löpande ekonomiuppföljningar 
under året samt vid tertial- och delårsrapport 
prognostiserat budget i balans eller överskott i 
förhållande till budget.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Av nämndens mål anges i verksamhetsberättelse 
sex av sju vara helt uppfyllda samt ett mål vara 
delvis uppfyllt vid helår. Av kommungemensamma 
mål bedöms fem av sex mål helt uppfyllda och ett 
vara delvis uppfyllt vid helår.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Det sammanlagda överskottet för barn- och 
ungdomsnämnden verksamhetsåret 2021 är 24,9 
mnkr och fördelar sig enligt nedan:

● Fast ram: 4,3 mnkr
● Resultatenheter: 3,1 mnkr
● Skolpeng: 17,5 mnkr



Överförmyndarnämnd i Norrort
Granskning genomförd på uppdrag av PwC på Sollentuna 
kommuns förtroendevalda revisorers uppdrag
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har i december 2021 (§88) antagit 
verksamhetsplan 2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har i december 2021 (§88) antagit 
verksamhetsplan 2021.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Mål finns formulerade i verksamhetsplan.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Mål för ekonomin finns dels i budget dels i 
verksamhetsplan.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Alla mål är mätbara.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Gul Det finns kommunövergripande direktiv men det 
saknas nämndspecifika direktiv för rapportering.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Ja, i delårsrapport fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Nämnden vidtar tydliga åtgärder.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön I delårsrapport är helårsprognosen i linje med 
budget. Nämnden har inte behövt vidta åtgärder 
för att nå budget i balans.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Ja, nämnden når sina tre mål.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämnden når uppsatta mål för ekonomin.
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: +- 0 TKR.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.



Bilaga: Sammanställning av 
revisionsfrågor för alla 
revisionsobjekt
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Revisionsfråga KS SN KN UN FN BMN BUN 

1a. Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet? Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

2a. Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet? Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

3a. Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet? Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

3b. Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi? Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

3c. Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

4a. Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden? Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

4b. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat? Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

4c. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten? Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul

4d. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin? E/T Grön E/T E/T E/T E/T E/T

5a. Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten? Grön Grön Grön Gul Grön Gul Grön

5b. Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst



pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Vallentuna kommun enligt de villkor och under 
de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.

2022-04-13

Henrik Fagerlind Adam Svedlund

Uppdragsledare Projektledare



 

Revisionsrapport 

 
edo 

 

Granskning av 
årsredovisning 2021 
 
 
 
Vallentuna kommun 
2022-04-19 
 

 

 

  

 

  

  2022-04-19 13:06:49 UTCSigned 2939491 1 / 7Oneflow ID Page



 
 

1 
 

Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja 
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 
 

Balansräkning Ja 
 

Kassaflödesanalys Ja 
 

Noter Ja 
 

Driftredovisning Ja 
 

Investeringsredovisning Ja 
 

Sammanställda 
räkenskaper 

Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens ekonomiska ställning. 
Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av 
årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär 
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 
kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-04 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-05-02.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef m fl.    
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Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 
Resultaträkning 
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser 
noterats.  

Balansräkning 
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser 
noterats. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att kommunens räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

 
Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 
Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Driftredovisning 
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 
R14. 

Bedömning 
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper. 

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs 
rekommendationer.  

Bedömning 
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed. 

 

 

 

2022-04-19 
 

Ola Salemyr     
___________________________   
Auktoriserad revisor    

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan 
beslutad 2022-02-10. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på 
hela eller delar av denna rapport.  
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Granskning av god 
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2021 
 
 
 
Vallentuna kommun 
2022-04-19 
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten 
för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget 
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Styrelsen lämnar sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 
avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. I kommunens definition av god 
ekonomisk hushållning ingår endast ett verksamhetsmål och tre finansiella mål. 
Samtliga av dessa uppfylls för året.  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 
bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 
 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av kommunens årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-04 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-05-02. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef med flera. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2021–2023 innehållande 
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.  

God ekonomisk hushållning I Vallentuna omfattar ett verksamhetsmål och tre finansiella 
mål.  

Iakttagelser 
Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga 
finansiella mål är uppfyllda. 

Finansiella mål Måluppfyllelse 

Ett årligt positivt resultat på 3 procent av 
skatter och bidrag för både koncernen och 
kommunen. 

Uppfyllt 

Soliditeten ska öka. Uppfyllt 

Självfinansieringen av investeringar utan 
exploatering ska uppgå till minst 75 procent 
per år. 

Uppfyllt 

 

Mål för verksamheten 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att samtliga 
verksamhetsmål är uppfyllda. 

Kommungemensamt mål Måluppfyllelse 

Utvecklingen ska vara ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbar 

Uppfyllt 

Bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög 
kvalitet 

Uppfyllt 

Erbjuda god service och möjligheter till inflytande Uppfyllt 

Skapa goda förutsättningar för att människor och 
företag i gemenskap ska kunna växa 

Uppfyllt 

Skapa trygghet där individen får möjlighet till 
valfrihet 

Uppfyllt 
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Bidra aktivt till en växande storstadsregion Uppfyllt 

 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Styrelsen lämnar sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 
avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. I kommunens definition av god 
ekonomisk hushållning ingår endast ett verksamhetsmål och tre finansiella mål. 
Samtliga av dessa uppfylls för året.  

 

 

 

 

2022-04-19 
 

 

Henrik Fagerlind     

__________________________   
Uppdragsledare 

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår 
av projektplan beslutad 2022-02-10. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört en
granskning av underhåll av fastigheter. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen
har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter samt att underhåll sker
med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt har
säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter samt att underhåll inte helt
sker med tillräcklig intern kontroll.

För fullständiga bedömningar av respektive revisionsfråga, se bedömningar under huvudrubrik
“Granskningsresultat”. Den samlade bedömningen baseras i huvudsak på följande:

● Vi noterar att i lokalresursplanen och policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter pekas riktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom
kommunen som ansvarig för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.

● Det finns övergripande riktlinjer för planering och uppföljning i kommunen utöver
budgetdokument och lokalresursplan. Vissa skriftliga rutiner finns upprättade och systemstöd
är implementerat. Vi noterar emellertid att vissa processbeskrivningar inte är reviderade i
enlighet med nuvarande organisation för fastighetsfrågor.

● Det finns framtagna underhållsplaner för samtliga kommunens fastigheter för åren
2019-2024. Det finns emellertid inte underhållsplaner på längre sikt vid tiden för denna
granskning.

● Avseende akut/avhjälpande fastighetsunderhåll visar analysen att dessa kostnader minskar
mellan åren 2018 till 2020 vilket är positivt. För år 2020 är den negativa budgetavvikelsen
stor vilket indikerar att det akuta/avhjälpande underhållet har sjunkit i en lägre takt än
kommunstyrelsens bedömning.

● Uppföljningen av underhållskostnader till kommunstyrelsen sker i enlighet med policy för
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheterna. I kommunens struktur för
ekonomiskt rapportering saknas riktlinjer/anvisningar för hur underhållskostnader (drift) och-
utgifter (reinvestering) ska följas upp till kommunstyrelsen samt till beställande nämnder.
Därmed försvåras enligt vår bedömning möjligheten att få en tydlig helhetsbild om kostnader
och utgifter kopplat till fastighetsunderhåll. Redovisningen hade med fördel även kunnat
innehålla en uppdelning i planerat respektive felavhjälpande underhåll.

Revisionsfrågor Bedömning

Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på ett
effektivt och tillräckligt sätt?

Ja

Utgår kommunstyrelsen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas
status och upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?

Delvis

Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga
behovet?

Delvis
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Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och
genomfört underhåll under de senaste 3 åren?

Delvis

Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader
och fattar kommunstyrelsen vid behov beslut om åtgärder?

Delvis

Har rekommendationer från föregående granskning
omhändertagits?

Ja

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

● Revidera processbeskrivningar avseende fastighetsunderhåll så att dessa överensstämmer
med nuvarande organisation för fastighetsunderhåll.

● Säkerställa att nyckeltal med bäring på fastighetsunderhåll identifieras. Nyckeltalen bör
förankras i branschmässiga riktvärden och bör även tillåta jämförelser med andra kommuner.
Uppföljning av dessa nyckeltal bör ske regelbundet och kan med fördel redovisas vid
kommunstyrelsens ordinarie uppföljningstillfällen.

● Upprätta strategier, vid eventuellt identifierad underhållsskuld, för upparbetning av skulden.
Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden utvecklas över tid bör ske till
kommunstyrelsen.

● Tillse att adekvat uppföljning av fastighetsunderhåll sker vid kommunstyrelsens ordinarie
uppföljningstillfällen. Uppföljningen bör innehålla en helhetsbild av utfall mot budget och bör
kompletteras med en uppdelning i reinvesteringar respektive resultatfört fastighetsunderhåll
samt planerat respektive felavhjälpande fastighetsunderhåll.

● Överväg att upprätta underhållsplaner för kommunens totala fastighetsbestånd på längre sikt
baserat på komponenters livslängd. Detta skulle medföra en ökad framförhållning i
underhållsplaneringen samt underlätta analys av kommunens lokalbehov och
lokalförsörjningsstrategi.
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Inledning

Bakgrund
Kommunens fastigheter och lokaler kräver såväl löpande som periodiskt underhåll för att bevara
sitt värde. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov av
underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investeringarna måste tidigareläggas.

Ytterligare konsekvenser är att fastighetsbeståndet får en försämrad standard vilket kan leda till
försämrad arbets- och brukarmiljö. Det är viktigt att kommunen har en ändamålsenlig
organisation och rutiner för underhåll av dessa fastigheter både ur ett ekonomiskt och ur ett
verksamhetsmässigt perspektiv. I granskningar som PwC har gjort framkommer att det ofta
saknas klara mål och styrprinciper för fastighetsverksamheten. I Vallentuna kommun ansvarar
kommunstyrelsen för underhåll av fastigheter. Under kommunstyrelsen finns ett särskilt teknik-
och fastighetsutskott. I tjänstemannaorganisationen är det teknik- och fastighetsförvaltningen
som hanterar fastigheter och underhållet av dessa. Under år 2015 genomförde revisorerna en
granskning av fastighetsunderhållet där ett antal rekommendationer lämnades.

Utifrån genomförd riskanalys har revisionen funnit skäl att granska  kommunens styrning och
uppföljning av underhållsarbetet.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt
underhåll av kommunens fastigheter samt att underhåll sker med tillräcklig intern kontroll.

Revisionsfrågor:

● Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och tillräckligt sätt?
● Utgår kommunstyrelsen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och

upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?
● Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga behovet?
● Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och genomfört underhåll

under de senaste 3 åren?
● Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar

kommunstyrelsen vid behov beslut om åtgärder?
● Har rekommendationer från föregående granskning omhändertagits?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser
och bedömningar. Vår bedömning av revisionsfrågorna har tagit utgångspunkt i vad som sägs i:

● Kommunallagen 6 kap 6 §
● God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap)
● Tillämpbara interna regelverk och policy

Avgränsning
Granskningen avser 2021. Det görs ingen granskning av redovisningen av underhåll och regler
för komponentredovisning.
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Metod
Granskningen har genomförts genom studier av styrdokument, underhållsplaner,
uppföljningsdokumentation samt övrig relevant dokumentation.

Vidare har intervjuer genomförts med följande:

● Förvaltningschef, teknik- och fastighetsförvaltningen
● Ekonomichef, kommunledningskontoret
● Ekonomi och finansanalytiker, kommunledningskontoret
● Lokalstrateg, kommunledningskontoret
● Chef för avdelning Projekt- och fastighetsutveckling, teknik- och fastighetsförvaltningen
● Chef för förvaltaravdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen
● Fastighetsförvaltare, teknik- och fastighetsförvaltningen

Granskningen har även genomförts genom en dataanalys. Genomförandet har följt strukturen
enligt nedan:

a) Huvudbokstransaktioner från ekonomisystem, samt fil/er för planerade och budgeterade
kostnader har inhämtats

b) Analys och jämförelse av planerade och budgeterade kostnader mot verkligt nedlagda
kostnader för underhåll i bokföringen och noteringar av eventuella avvikelser mellan dessa

c) Statistik och branschnyckeltal för fastigheter har inhämtats och jämförts med resultatet från
analysen i b)

d) Dataanalysen har även översiktligt granskat vilka kostnadsposter som är bokförda som
underhåll, i syfte att identifiera avvikelser från lagda underhållsplaner och avvikande
kostnadsposter

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Styrning av underhållsarbetet
Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och tillräckligt
sätt?

Iakttagelser

Politiskt ansvar och förvaltningsansvar för fastighetsunderhåll

Politiskt ansvar
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ansvarar för1

fastighetsförvaltning, köp och försäljning av fastigheter, strategi gällande fastighetsinnehav samt
underhållet av kommunens fastigheter. Kommunstyrelsen har även ansvar för att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och att ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Kommunstyrelsen har därtill det övergripande ansvaret för att det finns en god
internkontroll i kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen har ett teknik- och fastighetsutskott (TFAU) som enligt Kommunstyrelsens
delegationsordning bland annat har rätt att besluta om inköp av bostadsrätter till ett maximalt2

värde om 5 mnkr samt köp, byte, gåva och försäljning av fastigheter (exklusive fastigheter som
används av näringslivet eller fastighetsområden som är avsedda för näringslivet).

Förvaltningsansvar
Teknik- och fastighetsförvaltningen är organiserad under kommunstyrelsen och ansvarar för
kommunens fastighetsunderhåll på förvaltningsnivå inklusive anskaffning av lokaler enligt Policy
för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter . Vidare ska teknik- och3

fastighetsförvaltningen beräkna fysiska och ekonomiska konsekvenser av verksamhetens
lokalbehov. I april 2020 genomfördes en omorganisation då teknik- och fastighetsförvaltning
bildades i samband med att samhällsbyggnadsförvaltningen delades upp i två förvaltningar.
Teknik- och fastighetsförvaltningen är organiserad i fem avdelningar som följer:

● Stab
● Gatu-park
● Förvaltar
● Projekt och fastighetsutveckling
● Service

Ansvar för fastighetsunderhåll är vid tiden för granskningen uppdelat på Förvaltaravdelningen,
Projekt- och fastighetsutvecklingsavdelningen samt Serviceavdelningen. Förvaltaravdelningens
personella resurser inkluderar en bostadsförvaltare, två lokalförvaltare, två tekniska förvaltare
och en driftingenjör. Projekt- och fastighetsutvecklingsavdelningens personella resurser
inkluderar en projektledare och en fastighetsutvecklare. Serviceavdelningens personella resurser
inkluderar sex drifttekniker och en arbetsledare.

3 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2020-12-07 § 138

2 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2021-09-20 § 149.

1 Senast reviderat av kommunfullmäktige 2021-03-29 § 57.
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Under intervjuer beskrivs att teknik- och fastighetsförvaltningen vid tidpunkten för granskningen
kommer att genomgå ytterligare en omorganisation som kommer att verkställas 1 januari 2022.
Denna omorganisationen kommer innebär att förvaltningen organiseras i fyra avdelningar istället
för nuvarande fem. Den nya förvaltningsstrukturen bedöms öka fokus på hyresgästerna och det
förebyggande arbetet med underhåll samt effektiviteten enligt intervju.

Kommunplan 2021-2023 och kommunstyrelsens verksamhetsplan

Av Kommunplan 2021-2023 framgår bland annat följande:4

● Att de stora investeringar som planeras de närmaste åren främst avser infrastruktur och
underhåll.

● Att det i syfte att få en samlad bild av underhållsbehovet har genomförts statusbesiktningar
och inhämtar önskemål om underhållsåtgärder från hyresgästerna.

● Aggregerad budget för planerat underhåll (reinvestering) fastighet i investeringsplan
2021-2022 samt plan för år 2023 och uppskattat behov 2024-2029. Budget och plan för
planerat fastighetsunderhåll 2021-2023 är 35 mnkr årligen och uppskattat behov för planerat
fastighetsunderhåll 2024-2029 är 18 mnkr årligen.

● Att det årliga anslaget för planerat underhåll varit utökat för att komma ifatt underhållsskulden
av verksamhetsfastigheter (se ovanstående punkt).

● Driftbudget för teknik- och fastighetsförvaltningen år 2021 samt plan år 2022 och år 2023.
● Som bilaga till kommunplanen finns Lokalresursplan 2021-2030.

Av Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2021-2023 framgår utöver uppgifter i Kommunplan5

2021-2023:

● Inom ramen för det kommungemensamma målet “Vallentuna kommun ska bedriva
kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet” har kommunstyrelsen upprättat ett mål -
“Effektivt och flexibelt lokalutnyttjande”. Målet innebär att arbetet med lokaleffektivitet ska
utvecklas genom optimering av lokalanvändning. Det ska ske genom att utvärdera
möjligheten att olika verksamheter använder samma lokaler och att bedömning ska göras om
möjliga samordningslösningar med andra fastighetsaktörer. All kommunal verksamhet ska i
första hand utnyttja kommunens egna lokaler. Det finns tre upprättade indikatorer/nyckeltal
som stöd för att bedöma måluppfyllelsen:

➢ Lokaleffektivitet, yta per elev i grundskola. Yta per elev har enligt verksamhetsplanen
varit detsamma för respektive år 2018-2020.

➢ Lokaleffektivitet, yta per boende i äldreomsorg. Yta per boende har enligt
verksamhetsplanen ökat mellan åren 2018-2020, motsvarande 7,9 procent.

➢ Lokaleffektivitet, yta per anställd vid kontor. Yta per anställd vid kontor. Yta per
anställd har enligt verksamhetsplanen ökat mellan åren 2018-2020, motsvarande 9,6
procent.

Vi noterar att dessa indikatorer/nyckeltal inte omfattas av några angivna
riktvärden/målvärden.

5 Fastställd av kommunstyrelsen, 2020-12-14 § 242.
4 Fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-09 § 106.
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Styrdokument

Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter
Kommunfullmäktige har upprättat en Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter som övergripande anger hur kommunen ska arbeta med styrning, uppföljning av
ekonomi inom samtliga verksamhetsområden. Syftet med policyn är bland annat att fastställa
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Investeringar under fem miljoner samt årliga anslag och planerat underhåll fastställs i och med
att budgeten i kommunplanen godkänns enligt Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter.

Nyckeltal/indikatorer avseende effektivitet
Det saknas redovisade nyckeltal/ indikatorer med syfte att mäta kostnadseffektivitet för
underhållsarbetet över tid, vilka även hade kunnat jämföras med branschmässiga referenstal och
andra kommuner. Avsaknad av sådana nyckeltal/indikatorer för jämförelser försvårar
kommunstyrelsens metod för kvalitetsarbete avseende fastighetsunderhåll som anges i Strategi
för kommunens kvalitetsarbete . Metoder för kvalitetsarbete enligt Strategi för kommunens6

kvalitetsarbete inkluderar att arbeta systematiskt med benchmarking och best practice.

Lokalresursplan
Syftet med Lokalresursplanen 2021-2023 är att beskriva kommunens framtida behov av lokaler
och anläggningar för kommunal service. I lokalresursplanen fastställs inte om verksamheten ska
bedrivas i kommunal eller privat regi, men det anges att i de fall där privat aktör väljer att
investera i sådana lokaler kan det ersätta kommunens planerade investering. Lokalresursplanen
är uppdelad i sju geografiska områden. Av Lokalresursplanen 2021-2023 framgår bland annat
kostnadsfördelning av olika typer av underhållsåtgärder.

Stöddokument och systemstöd

Stöddokument
Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat ett Årshjul för arbetet med och planeringen av
underhåll och investeringar . Årshjulet beskriver aktiviteter för respektive månad samt förklaring7

ifall de är hänförliga till föregående, innevarande eller kommande verksamhetsår. Av dokumentet
framgår även vem som är ansvarig för aktiviteten (chef för förvaltaravdelningen eller förvaltare).
Under intervju beskrivs att arbetet efter årshjulet har börjat under innevarande år (2021), vilket
innebär att förvaltningen ännu inte kunnat följa upp arbetet eller utvärdera årshjulet ännu.
Förvaltningen har även upprättat processbeskrivningar för:

● Investeringsåtgärd planerat underhåll
● Verkställande av planerat underhåll (investering)
● För avslut av planerat underhåll (investering)

Dessa processbeskrivningar är emellertid inte reviderade sedan 2018-04-17 och
överensstämmer därmed inte med nuvarande organisation för fastighetsunderhåll.

7 Upprättat 2021-06-15.

6 Fastställd av kommunfullmäktige 2019-01-14 § 12.
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Systemstöd
Teknik- och fastighetsförvaltningen använder ett fastighetssystem, Faciliate, för arbetet med
fastighetsunderhåll och modulen för planerat underhåll implementerades under år 2019. Det
gjordes, enligt intervju, inga sammanställningar av underhållsbehovet eller underhållsplaner i
kommunen innan fastighetssystemets modul för planerat innehåll implementerades. Vidare
beskrivs att förvaltningen även använder sig av ett systemstöd, Antura, för projektuppföljning
(investeringar). I Antura redovisas och sammanställs samtliga pågående projekt som berör
underhållsinvesteringar. Av intervjusvar framkommer dock att avsaknaden av integration mellan
Facilitate och Antura i vissa fall påverkar arbetsbelastningen samt resulterar i manuell
handpåläggning.

Budgetprocess och samverkan avseende fastighetsfrågor

Av Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter framgår:

● Kommunfullmäktige fastställer under juni månad kommunplan innehållande budget för
nästkommande år och plan för efterföljande två år. Till kommunplanen biläggs
lokalresursplan, bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos. Kommunfullmäktige
tilldelar respektive nämnd en ekonomisk driftbudgetram i form av ett nettoanslag.

● Investeringsbudget fastställs i samband med fastställande av kommunplan. När nämnd äskar
investeringsanslag ska även förslag till finansiering av ökade driftskostnader som följd av
investeringen redovisas. Investeringar får bara utföras under förutsättning att den
verksamhetsdrivande nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och
lokalkostnader, inom sin driftbudget.

● Investering i ny-, om- eller tillbyggnad av verksamhetsfastighet ska i beslutsunderlaget
redovisa framtida förändring av lokalkostnad, effekterna på verksamheten samt en
riskanalys. Underhållsåtgärder överstigande 50 tkr exklusive moms betraktas
redovisningsmässigt som en investering om de uppfyller investeringskriterierna.

● För investeringar överstigande fem miljoner kronor krävs ett inriktningsbeslut i
kommunplanen samt att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag och fattar ett
genomförandebeslut. Förstudien kan startas efter inriktningsbeslutet. Förstudie redovisas
som driftskostnad hos beställande nämnd. Projektet ska slutredovisas i kommunfullmäktige.
Slutredovisning ska göras av beställande nämnd inom sex månader efter färdigställande.

● Investeringar under fem miljoner kronor samt årliga anslag och planerat underhåll fastställs i
och med att budgeten i kommunplanen godkänns. Projekten slutredovisas i årets
verksamhetsberättelse. Nämnd kan begära en mer detaljerad redovisning.
Investeringsanslag får inte användas för driftändamål.

● Utifrån kommunplanen beslutar nämnderna om verksamhetsplaner och nämndmål. Nämnd
fördelar anslaget i kommunplan och avgiftsintäkterna mellan olika verksamheter i sin
verksamhetsplan för budgetåret. Detaljbudgeten redovisas därefter till
kommunledningskontorets ekonomiavdelning.
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Samverkan avseende fastighetsfrågor
I samband med intervju framkommer att fyra fora har inrättats för att underlätta samverkan och
avstämningar avseende fastighetsfrågor:

● Samordningsgrupp fastighet: Syftar till löpande samordning och effektivitet av
fastighetsunderhåll. Består av projekt och utvecklingschef, serviceavdelningschef och
förvaltaravdelningschef inom teknik och fastighetsförvaltningen.

● Styrgrupp fastighet: Syftar till samordning av principbeslut. I denna grupp fattas årligen beslut
om hur budgeten fördelas för planerat underhåll, projekt- och driftsatsningar av större
omfattning samt principer för hyressättning och fastighetsutveckling. Består av
förvaltningschef, fastighetscontroller samt avdelningschefer vid teknik- och
fastighetsförvaltningen. Det beskrivs att förvaltningschefen beslutar om hur förvaltningen
följer upp och beslutar kring projekt och genomförande av fastighetsverksamheten inom den
delegation förvaltningen har.

● Fastighetsstrategisk grupp: Syftar till samordning och kommunövergripande perspektiv kring
strategiska fastighetsfrågor. Består av kommundirektör, ekonomichef, lokalstrateg från
kommunledningskontoret, förvaltningschef teknik- och fastighetsförvaltningen (ordförande i
gruppen), projekt och utvecklingschef, förvaltaravdelningschef, och fastighetscontroller.

● Lokalresursplaneringsgruppen: Lokalresursplaneringsgruppen är arbetsgrupp till kommunens
tjänstemannaledningsgrupp.  Lokalresursplaneringsgruppen syftar till att årligen utarbeta en
lokalresursplan och att säkerställa att lokalinvesteringar endast görs för långsiktiga
lokalbehov och som inte kan lösas inom befintligt lokalbestånd. Gruppen ska även arbeta för
lokaleffektivitet och samutnyttjande.

Av Årshjul för arbetet med och planeringen av underhåll investeringar framgår:

● Januari: Föregående års underhållsåtgärder följs upp. Innevarande års planerade underhåll
presenteras för lokalresursplaneringsgruppen, verksamheterna och kommunstyrelsens
teknik- och fastighetsutskott. Kommande års behov diskuteras även med verksamheterna.
Ansvar för aktiviteterna är delat mellan förvaltare och chef för förvaltaravdelningen.

● Mars-maj: Samordningsmöten med specialister samt avstämning med chef för
förvaltaravdelningen avseende större åtgärder. Ansvarig för aktiviteterna är förvaltare.

● Juni: Kommande års underhållsbehovet presenteras för samordningsgrupp fastighet och
diskussion sker kring prioritering. Ansvarig för aktiviteten är chef för
planeraravdelningen.Kommande års underhållsbehovet presenteras för styrgrupp fastighet
och beslut sker kring prioriteringar på övergripande nivå. Beslut tas även i styrgrupp fastighet
avseende större åtgärder.  Ansvarig för aktiviteten är chef för förvaltaravdelningen.

● Augusti: Uppdatering verksamhetsberättelse delår av utförda investeringar. Sätta
prioriteringar på underhållsåtgärderna och presentera det för förvaltarchef Ansvarig för

● September-oktober: Presenterar första utkastet på åtgärder för kommande år till
samordningsgrupp, därefter till styrgrupp och lokalstrateger för eventuella omprioriteringar.
Avstämning åtgärder på planerat underhåll innevarande år mot budget och en fortsatt
planering på utförande. Ansvarig för aktiviteterna är chef för förvaltaravdelningen.
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● November: Beslut av kommande års planerat underhåll investeringar sker i styrgrupp
fastighet och beslutsunderlaget presenteras för fastighetsstrategisk styrgrupp.  Ansvarig för
aktiviteterna är chef för förvaltaravdelningen.

● December: Beställningar för planerat underhåll för kommande år färdigställs, projekten
registreras i Antura och projektledare utses. Ansvarig för aktiviteterna är förvaltare.

Processen och arbetet med upprättande av planerade underhållsplaner följer enligt intervju det
framtagna årshjulet. Av intervjusvar framgår att i samband med översynen av åtgärderna
kontrolleras även möjligheten att genomföra liknande åtgärder på flera fastigheter vid samma
tidpunkt.

Bedömning revisionsfråga 1
Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och tillräckligt
sätt?

Ja.

● Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställer att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och
tillräckligt sätt. I april 2020 genomfördes en omorganisation då teknik- och
fastighetsförvaltning bildades i samband med att samhällsbyggnadsförvaltningen delades
upp i två förvaltningar. Den nya förvaltningsstrukturen bedöms öka fokus på hyresgästerna
och det förebyggande arbetet med underhåll samt effektiviteten enligt intervju.

● Vi noterar att i lokalresursplanen och policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter pekas riktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom
kommunen som ansvarig för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.

● Det finns övergripande riktlinjer för planering och uppföljning i kommunen utöver
budgetdokument och lokalresursplan. Vissa skriftliga rutiner finns upprättade och systemstöd
är implementerat. Vi noterar emellertid att vissa processbeskrivningar inte är reviderade i
enlighet med nuvarande organisation för fastighetsfrågor.

● Budgeten är behovsanpassad där både reinvesteringar och driftskostnadsanalyser finns som
underlag. Budgeten resulterar i en analys av driftskostnader och kapitalkostnader.

● Det har inrättats olika fora för planering och uppföljning av underhållsfrågor och dessa
upplevs fungera väl.

● Det finns upprättade indikatorer/nyckeltal som stöd för att bedöma måluppfyllelsen, dock
omfattas inte dessa indikatorer/nyckeltal av några angivna riktvärden/målvärden.

Revisionsfråga 2: Underlag för att bedöma underhållskostnader
Utgår kommunstyrelsen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och
upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?

Iakttagelser

Statusbesiktningar
Under år 2016 genomfördes statusinventering genom okulär besiktning av kommunens samlade
fastighetsbestånd tillsammans med en extern konsult. För respektive fastighet dokumenterades
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en översiktlig statusbesiktning med byggnadsbeskrivning och iakttagelser. Vi har tagit del av två
statusbesiktningar där det bland annat framgår:

● Beskrivning av fastighet och status
● Bedömd tidpunkt för nödvändiga åtgärder
● Sammanfattande anteckningar
● Teknisk medellivslängd för konstruktioner och element

Enligt intervju varierar kvaliteten på statusbesiktningarna vilket även har påverkat möjligheten att
använda vissa av dem i det praktiska underhållsarbetet. Statusbesiktningarna saknar information
om kostnadsbedömningar avseende identifierade underhållsåtgärder. Det uppges att
fastighetsförvaltare bedömer underhållskostnader utifrån egna kompetensbaserade kalkyler.

Det sker årliga hyresgästmöten med lokalstrateger från samtliga verksamheter under vilka
underhållsåtgärder för lokaler diskuteras.

Underhållsplaner
Vi har tagit del av underhållsplaner för åren 2021-2024. I underhållsplanerna inkluderas för
respektive underhållsåtgärd följande information:

● Fastighetsobjektsnummer, fastighetsbeteckning, adress och populärnamn
● Kortfattad beskrivning av planerad åtgärd
● Beräknat startdatum
● Beräknad utgift
● Om åtgärden ska belasta balansräkning (reinvestering) eller resultaträkning (drift) , typ av

åtgärd (underhåll/drift eller investering)

Det finns inte underhållsplaner på längre sikt än fyra år. Några mer långsiktiga underhållsplaner
som sträcker sig över en längre tidsperiod finns inte upprättade. Enligt intervju pågår ett arbete
med att ta fram en fastighetsplan för kommunens samtliga fastigheter som kommer utgå från
minst 10 års sikt och som delvis kommer ha syftet att fungera som ett underlag för
underhållsplanerna på fyra års sikt.

Bedömning revisionsfråga 2
Utgår kommunstyrelsen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och
upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?

Delvis.

● Det finns upprättade statusbesiktningar som omfattar kommunens fastighetsbestånd som
helhet utifrån okulära besiktningar som genomförts tillsammans med externt upphandlad
konsult. Statusbesiktningarna bedöms emellertid variera i kvalitet enligt intervju vilket
påverkar i vilken omfattning de används i underhållsplaneringen.

● Det finns framtagna underhållsplaner för samtliga kommunens fastigheter för åren
2019-2024. Det finns emellertid inte underhållsplaner på längre sikt vid tiden för denna
granskning, men arbete pågår med att ta fram en fastighetsplan för kommunens samtliga
fastigheter som kommer utgå från minst 10 års sikt och som delvis kommer ha syftet att
fungera som ett underlag för underhållsplanerna på fyra års sikt.
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Revisionsfråga 3: Utfört underhåll i förhållande till faktiskt behov
Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga behovet?

Iakttagelser

Underhållsskuld
Av kommunplanen och investeringsbudget för åren 2019-2030 framgår att anslaget för planerat
underhåll av fastigheter har varit utökat till 35 mnkr per år mellan 2019 och 2022. Syftet beskrivs
vara att minska underhållsskulden av verksamhetslokaler. Anslaget är dock bestämt att återgå
med start år 2023 till 18 mnkr per år. Det har vid tiden för denna granskning inte gjorts någon
analys av fastighetsbeståndets underhållsskuld.

Fastigheter
Inom ramen för granskningen har en förteckning erhållits för kommunens samlade fastighetsyta
uppdelad på olika verksamhetstyper. Av mottagna underlag framgår att skollokaler är den enskilt
största kategorierna av fastigheter i kommunen, motsvarande 64 procent av kommunens totala
fastighetsyta (BRA). Vårdlokaler är den näst största fastighetskategorin, motsvarar cirka 8
procent.

Jämförelse av underhållskostnader mot REPAB:s riktvärden
Med syfte att genomföra en jämförande analys av kommunens genomförda underhållsåtgärder
per kvadratmeter (kr/kvm) har vi erhållit statistik för utfall avseende akut/avhjälpande underhåll
och planerat underhåll för åren 2018-2020. I planerat underhåll ingår både reinvestreingar och
underhållskostnader som resultatförs (drift). Utifrån erhållen statistik för akut och planerat
underhåll har utfall i kr per kvm för perioden 2018–2020 beräknats.

Kommunens kostnader har jämförts mot branschorganisation Repabs riktvärden avseende8

underhåll för fyra fastighetskategorier; förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vårdlokaler. Då
det framkom att historisk statistik för fastighetsyta (BRA)  inte var möjlig att ta fram har
nyckeltalen beräknats på senast tillgänglig statistik. Under intervju framkom att vissa förändringar
i fastighetsbeståndet har skett under de senaste åren, vilket därmed kan komma att påverka
resultatet av jämförelsen.

Förskolor
Diagram 2 visar resultatet av planerat respektive akut/avhjälpande underhåll för förskolor
(kr/kvm) under perioden 2018-2020. Diagram 3 visar REPAB:s riktvärden för planerat respektive
akut/avhjälpande underhåll (kr/kvm) för förskolor i tre typfastigheter. Typfastigheterna är indelade
utifrån ett antal variabler som påverkar underhållsbehovet - ålder, tekniska aspekter och
geografiskt läge.

8 I Repab:s fackböcker beskrivs riktvärden för beräknad nödvändig årskostnad per kr/kvm bruksarea för tre
typfastigheter inom lokalkategorierna förskolelokaler, grundskolelokaler samt vård- och omsorgslokaler.
Riktvärden för årskostnaden beskriver nivåer som en väl underhållen fastighet inom varje
typfastighetskategori bör nå. I Repab:s riktvärden ingår kostnader för personal, material, maskiner, fordon,
arbetsledning och konsulter. Riktvärden förutsätter att största möjliga del av underhållet genomförs som
planerat underhåll enligt en långsiktig underhållsplan. Kostnader för avhjälpande underhåll varierar kraftigt
från år till år, varför den angivna kostnaden ska ses som ett genomsnittsvärde för en längre tidsperiod.
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Diagram 2. Planerat och akut/avhjälpande underhåll för förskolor (kr/kvm) i Vallentuna kommun.

Diagram 3. REPAB:s riktvärden för planerat och akut/avhjälpande underhåll för tre typfastigheter av
förskolor (kr/kvm)

Av diagram 2 och 3 framgår att kommunen avsatt mer medel för både planerat- och
akut/avhjälpande underhåll per kvadratmeter än REPAB:s riktvärde för typfastighet 3.
Typfastighet 3 är den fastighetstyp som REPAB rekommenderar högst underhållsnivå för. Denna
iakttagelse gäller för samtliga tre granskade år.
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Grundskolor
Diagram 4 visar resultatet av planerat respektive akut/avhjälpande underhåll för grundskolor
(kr/kvm) under perioden 2018-2020. Diagram 5 visar REPAB:s riktvärden för planerat respektive
akut/avhjälpande underhåll (kr/kvm) för tre typfastigheter av grundskolor.

Diagram 4. Planerat och akut/avhjälpande underhåll för grundskolor (kr/kvm) i Vallentuna kommun.

Diagram 5. REPAB:s riktvärden för planerat och akut/avhjälpande underhåll för tre typfastigheter av
grundskolor (kr/kvm)

Av diagram 4 och 5 framgår att kommunen för 2018 har en nivå av planerat underhåll för
grundskolor som ligger mellan REPAB:s riktvärden för typfastighet 2 och 3. För år 2019 och år
2020 ligger det planerade underhållet på en nivå mellan REPAB:s riktvärden för typfastighet 1
och 2.

Av diagram 4 och 5 framgår även att det akut/avhjälpande underhållet för samtliga tre år ligger
på en nivå mellan REPAB:s rekommenderade för typfastighet 2 och 3.
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Gymnasieskolor
Diagram 6 visar resultatet av planerat respektive akut/avhjälpande underhåll för gymnasieskolor
(kr/kvm) under perioden 2018-2020. Diagram 7 visar REPAB:s riktvärden för planerat respektive
akut/avhjälpande underhåll (kr/kvm) för tre typfastigheter av gymnasieskolor.

Diagram 6. Planerat och akut/avhjälpande underhåll för gymnasieskolor (kr/kvm) i Vallentuna kommun.

Diagram 7. REPAB:s riktvärden för planerat och akut/avhjälpande underhåll för tre typfastigheter av
gymnasieskolor (kr/kvm)

Av diagram 6 och 7 framgår att kommunen för år 2018 har en nivå av planerat underhåll för
gymnasieskolor som ligger mellan REPAB:s riktvärden för typfastighet 2 och 3. För år 2019 och
år 2020 ligger det planerade underhållet på en nivå mellan REPAB:s riktvärden för typfastighet 1
och 2. Av diagram 6 och 7 framgår även att det akut/avhjälpande underhållet för år 2018 ligger
på en nivå mellan REPAB:s rekommenderade för typfastighet 2 och 3. För år 2019 och år 2020
ligger det akut/avhjälpande underhållet på en nivå mellan REPAB:s rekommenderade för
typfastighet 1 och 2.
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Vårdlokaler
Diagram 8 visar resultatet av planerat respektive akut/avhjälpande underhåll för vårdlokaler
(kr/kvm) under perioden 2018-2020. Diagram 9 visar REPAB:s riktvärden för planerat respektive
akut/avhjälpande underhåll (kr/kvm) för tre typfastigheter av vårdlokaler.

Diagram 8. Planerat och akut/avhjälpande underhåll vårdlokaler (kr/kvm)

Diagram 9. REPAB:s riktvärden för planerat och akut/avhjälpande underhåll för tre typfastigheter av
vårdlokaler (kr/kvm)

Av diagram 8  och 9  framgår att kommunen för år 2018 har en nivå av planerat underhåll för
vårdlokaler som ligger mellan REPAB:s riktvärden för typfastighet 1 och 2. För år 2019 och år
2020 ligger det planerade underhållet på en nivå under REPAB:s riktvärden för typfastighet 1.

Av diagram 8 och 9 framgår även att det akut/avhjälpande underhållet för år 2018 ligger på en
nivå markant över REPAB:s rekommenderade för typfastighet 3. För år 2019 och år 2020 ligger
det akut/avhjälpande underhållet på en nivå strax under REPAB:s rekommenderade för
typfastighet 3.
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Vallentuna kommun jämfört med andra kommuner
Tabell 1 visar en jämförelse mellan Vallentuna kommun och genomsnittet av alla kommuner
avseende planerat och akut/avhjälpande för förskolor respektive skolor. Variabeln skolor
innehåller både statistik för grund- och gymnasieskolor. Statistiken för genomsnittet av alla
kommuner har inhämtas från REPAB.

Tabell 1. Jämförelse mellan Vallentuna kommun och genomsnitt av alla kommuner avseende planerat och
akut/avhjälpande underhåll (kr/kvm)

Förskolor
akut/avhjälpande

Förskolor
planerat

Skolor
akut/avhjälpande

Skolor
planerat

Genomsnitt, alla kommuner 69 167 47 97

Genomsnitt, Vallentuna år
2018-2020

111 560 40 189

Av tabell 1 framgår att det planerade underhållet av förskolor är väsentligt högre i kommunen sett
till genomsnittet under den granskade perioden jämfört med genomsnittet av alla kommuner. En
Liknande iakttagelse görs för det planerade underhållet avseende grund- och gymnasieskolor.
Avseende akut/avhjälpande underhåll är dock kostnaden något lägre för grund- och
gymnasieskolor under den granskade perioden jämfört med genomsnittet av alla kommuner.

Bedömning revisionsfråga 3
Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga behovet?

Delvis.

● Det finns för närvarande ingen dokumenterad analys av konstaterad underhållsskuld
avseende fastighetsbeståndet.

● Vår analys visar att Vallentuna kommuns planerade fastighetsunderhåll per kvadratmeter:

➢ Avseende förskolor för samtliga tre analyserade år ligger högre än det riktvärde som
REPAB tagit fram för typfastighet 3 som är den fastighetstyp som har högst
underhållsbehov.

➢ Avseende grundskolor och gymnasieskolor för två av tre analyserade år ligger på en
nivå mellan det riktvärde som REPAB tagit fram för typfastighet 1 och 2.

➢ Avseende vårdlokaler ligger två av tre analyserade åren lägre än det riktvärde som
REPAB tagit fram för typfastighet 1 som är den fastighetstyp som har lägst
underhållsbehov.

● Vår analys visar att Vallentuna kommuns akuta/avhjälpande fastighetsunderhåll per
kvadratmeter ligger relativt högt i jämförelse med REPAB:s riktvärden för förskolor och
vårdlokaler. För dessa två fastighetskategorier ligger underhållsnivån i linje med eller högre
nivå än typfastighet 3, den fastighetstyp som har högst underhållsbehov.

● Vidare visar vår analys att Vallentuna kommuns planerade fastighetsunderhåll är väsentligt
högre än genomsnittet bland övriga kommuner för förskolor. En liknande iakttagelse görs för
det planerade underhållet avseende grund- och gymnasieskolor. Även det akuta/avhjälpande
ligger högre än genomsnittet bland övriga kommuner för förskolor. Avseende
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akut/avhjälpande underhåll är dock kostnaden något lägre för grund- och gymnasieskolor
under den granskade perioden jämfört med genomsnittet av alla kommuner.

Revisionsfråga 4: Överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och
genomfört underhåll
Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och genomfört underhåll
under de senaste 3 åren?

Iakttagelser
Vi har genomfört en jämförelse av kommunstyrelsens underhållskostnader enligt underhållsplan,
budget och redovisat utfall för respektive år 2018-2020. I diagram 10 illustreras aggregerat
belopp i underhållsplan total budget och utfall för planerat fastighetsunderhåll reinvesteringar. Av
diagram 10 kan följande utläsas:

● För år 2018: Aggregerat belopp i underhållsplan är väldigt lågt. Utfall följer i stort sett budget.

● För år 2019: Budget uppgår till 113 procent av aggregerat belopp i underhållsplan. Utfall
följer i stort sett budget.

● För år 2020: Budget uppgår till 90 procent av aggregerat belopp i underhållsplan. Utfall
motsvarar positiv budgetavvikelse med 3,3 mnkr (9  procent av budget).

Orsaken till det låga aggregerade beloppet i underhållsplan för år 2018 är enligt uppgift från
kommunen att dokumenterade underhållsplaner i fastighetssystemet Facilitate full ut tillämpades
från år 2019.

Diagram 10. Planerat underhåll, budget och utfall underhållsinvesteringar 2018-2020 (mnkr)

Diagram 11 illustrerar aggregerat belopp i underhållsplan samt total budget och utfall för planerat
fastighetsunderhåll som resultatförs (drift). Av diagram 11 kan följande utläsas:

● För år 2018: Aggregerat belopp i underhållsplan är väldigt lågt. Stor positiv budgetavvikelse
motsvarande 91 procent av budget (5,1 mnkr).

● För år 2019: I likhet med 2018 är aggregerat belopp i underhållsplan väldigt lågt. Även för
2019 stor positiv budgetavvikelse motsvarande 84 procent (4,2 mnkr).
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● För år 2020: I likhet med övriga två år är aggregerat belopp lågt i underhållsplan. Till skillnad
från år 2018 och 2019 är utfall markant större i förhållande till budget motsvarande en
avvikelse med 538 procent (4,3 mnkr).

Vi har efterfrågat en förklaring till dessa avvikelser men har inte erhållits något tydligt svar.

Diagram 11. Planerat underhåll, underhållsplan, budget och utfall driftunderhåll 2018-2020 (mnkr).

Diagram 12 illustrerar total budget och utfall för akut/avhjälpande fastighetsunderhåll. Av diagram
12 kan följande utläsas:

● För år 2018: Negativ budgetavvikelse med 2 mnkr (27 procent).

● För år 2019: God budgetföljsamhet, negativ budgetavvikelse med 0,6  mnkr (8 procent).

● För år 2020: Stor procentuell negativ budgetavvikelse med 3,6 mnkr (84  procent).

Diagram 12. Budget och utfall akut/avhjälpande underhåll 2018-2020
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Bedömning revisionsfråga 4
Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och genomfört underhåll
under de senaste 3 åren?

Delvis.

● Vår jämförande analys visar att aggregerat belopp i underhållsplaner stämmer relativt väl
överens med budget och utfall avseende planerat underhåll reinvesteringar för år 2019 och
år 2020. Det finns även en god budgetföljsamhet för år 2018 rörande planerat underhåll
reinvestering.

● Analysen avseende planerat resultatfört underhåll (drift) är svårtolkad. Budget för år 2018
och år 2019 är markant större än både aggregerat belopp i underhållsplan och utfall. För år
2020 är istället utfall markant större än både aggregerat belopp i underhållsplan och budget.
Vi har inte erhållit en tydlig förklaring till dessa iakttagelser.

● Avseende akut/avhjälpande fastighetsunderhåll visar analysen att dessa kostnader minskar
mellan åren 2018 till 2020 vilket är positivt. För år 2020 är den negativa budgetavvikelsen
stor vilket indikerar att det akuta/avhjälpande underhållet har sjunkit i en lägre takt än
kommunstyrelsens bedömning.

Revisionsfråga 5: Tillfredsställande uppföljning och beslutade åtgärder
Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar
kommunstyrelsen vid behov beslut om åtgärder?

Iakttagelser
Enligt Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheterna ska kommunstyrelsen
genomföra ordinarie uppföljning vid följande tillfällen:

● månadsuppföljning per februari, juni och oktober
● tertialrapport per april
● delårsbokslut per augusti
● verksamhetsberättelse per december

Policyn betonar även att så snart en ekonomisk eller verksamhetsmässig avvikelse uppdagas
har respektive nämnd en skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder inom sina befogenheter för att
beslutad budget ska hållas.

Vissa delar av uppföljningen på förvaltningsnivå anges i upprättat årshjul. Det finns även olika
samordningsfora för att planera och följa upp underhållsåtgärder. Både årshjulet och
samordningsfora finns beskrivet under iakttagelser i revisionsfråga 1.

Under intervjuer beskrivs att samtliga investeringar inklusive reinvesteringar följs upp månadsvis i
verksamhetssystemet Antura av teknik- och fastighetsförvaltningen. Uppföljningen beskrivs bland
annat inkludera prognos för tid samt avstämning mellan budget och prognostiserat utfall. Vidare
beskrivs att uppföljningen möjliggör att eventuella avvikelser kan fångas upp i tid och
förhoppningsvis undvikas. Detta beskrivs i intervju även göras för driftbudgeten.
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I samband med planering av kommande års underhållsåtgärder framgår att tidigare och
pågående åtgärder följs upp tillsammans med hyresgästerna. Det beskrivs i intervju att
fastighetsförvaltarna träffar hyresgästerna minst två gånger per år om inget annat har avtalats.

Uppföljning av underhållskostnader i kommunstyrelsens ordinarie uppföljningar

Uppföljning av underhållskostnader i delårsrapport per 2021-08-31
Av kommunstyrelsens delårsrapport år 2020 framgår periodens utfall för planerat underhåll
reinvesteringar. Det sker även uppföljning av nyckeltal kopplat till underhållskostnaderna, “Andel
akut underhåll av totala kostnader för kommunens fastigheter. Det sker ingen redovisning av
avhjälpande underhåll/planerat underhåll som resultatförs.

Uppföljning av underhållskostnader i verksamhetsberättelse år 2020
Av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse år 2020 framgår:

● Aggregerat utfall mot budget för planerat underhåll/reinvesteringar.

● En sammanställning av samtliga genomförda planerade underhållsåtgärder som klassificeras
som reinvesteringar med kort kommentar för respektive avseende utförd åtgärd. Åtgärderna
är fördelade på fyra fastighetstyper.

➢ Skol- och förskolefastigheter (16 åtgärder)
➢ Bostäder och kulturfastigheter (2 åtgärder)
➢ Vård- och omsorgsfastigheter (4 åtgärder)
➢ Övriga fastigheter (4 åtgärder)

● En uppföljning av fleråriga investeringsprojekt som inkluderar utfall mot budget för år 2020.

● Uppföljning av nyckeltal kopplat till underhållskostnaderna, “Andel akut underhåll av totala
kostnader för kommunens fastigheter”. För helåret 2020 uppgår nyckeltalet till 3,3%, vilket är
en minskning för 2019 års nivå på 3,4% och 2018 4,2%. Bland de akuta
underhållsåtgärderna som vidtogs under året framgår att majoriteten var installationsåtgärder
och åtgärder i utomhusmiljöer.

I den kommunövergripande “Årsredovisning 2020” redovisas uppföljning av underhållskostnader
för fastigheter i form av planerat underhåll reinvestering i förhållande till budget. Det görs ingen
tydlig ekonomisk uppföljning av planerade underhållskostnader som resultatförs (drift) eller
akut/avhjälpande underhåll i verksamhetsberättelsen. Anledningen till att inte använda rubrik
såsom akut/avhjälpande underhåll beskrivs vara att förvaltningen följer den struktur som finns för
ekonomirapport som är beslutat av kommunstyrelsen. Därmed försvåras möjligheten att få en
tydlig helhetsbild om kostnader och utgifter kopplat till fastighetsunderhåll. Redovisningen hade
med fördel även kunnat innehålla en uppdelning i planerat respektive felavhjälpande underhåll.

Vidtagna åtgärder
Vi har inte kunnat se i protokoll att särskilda åtgärder för att hålla eller utöka underhållsbudgeten
beslutats för fastigheter under år 2021 i vår protokollgenomgång. Eftersom redovisning av
underhållskostnader under verksamhetsåret inte ger någon tydlig helhetssbild är det emellertid
svårt att bedöma om det hade varit nödvändigt.
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Bedömning revisionsfråga 5
Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar
kommunstyrelsen vid behov beslut om åtgärder?

Delvis.

● Uppföljningen av underhållskostnader till kommunstyrelsen sker i enlighet med policy för
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheterna. Under intervjuer beskrivs att
samtliga investeringar inklusive reinvesteringar följs upp månadsvis i verksamhetssystemet
Antura av teknik- och fastighetsförvaltningen. Uppföljningen beskrivs bland annat inkludera
prognos för tid samt avstämning mellan budget och prognostiserat utfall. Vidare beskrivs att
uppföljningen möjliggör att eventuella avvikelser kan fångas upp i tid och förhoppningsvis
undvikas. Detta beskrivs i intervju även göras för driftbudgeten.

● I kommunens struktur för ekonomisk rapportering saknas riktlinjer för hur
underhållskostnader (drift)  och- utgifter (reinvestering) ska följas upp till kommunstyrelsen
samt till beställande nämnder. Därmed försvåras enligt vår bedömning möjligheten att få en
tydlig helhetsbild om kostnader och utgifter kopplat till fastighetsunderhåll. Redovisningen
hade med fördel även kunnat innehålla en uppdelning i planerat respektive felavhjälpande
underhåll.

Revisionsfråga 6: Uppföljning föregående granskning
Har rekommendationer från föregående granskning omhändertagits?

Iakttagelser
I samband med tidigare genomförd granskning inom området, genomförd 2015, lämnade
kommunens revisorer följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

● Rekommendation 1: Kommunstyrelsen är på väg att skapa tydligare styrning avseende
eget ägda fastigheter. Vi bedömer att det är angeläget att det presenteras en uppdaterad
underhållsplan i närtid. Vidare så är det vår bedömning att kommunstyrelsen styr om
nuvarande arbetssätt med för stor del akuta underhållsåtgärder till fördel för ökat planerat
underhåll.

● Rekommendation 2: För att veta hur stort eftersatt underhåll är i kommunens fastigheter så
rekommenderar vi kommunstyrelsen att grovt beräkna teknisk underhållsskuld. Vidare råder
vi kommunstyrelsen att lägga fast en tidplan för upparbetning av skulden, så att
kapitalförstöring i fastighetsbeståndet kan undvikas.

● Rekommendation 3: Kommunstyrelsen arbetar med att ta fram en investeringspolicy i
dagsläget. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att samordna framtagande av
investeringspolicyn med en övergång till komponentredovisning.

Uppföljning av lämnade rekommendationer

Rekommendation 1
Som tidigare beskrivits under revisionsfråga 2 har vi mottagit underhållsplaner för åren
2021-2024. Det finns rutiner för att revidera underhållsplaner årligen. Detta arbete samordnas
med beställande verksamheter och övriga intressenter i kommunen. Vi kan konstatera att
kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder med syfte att omorganisera och därmed skapa en
tydligare organisation för underhållsarbetet av kommunens fastigheter.
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Vi har även konstaterat både genom vår egen analys i revisionsfråga 4 och genom
kommunstyrelsens egen uppföljning som beskrivs i revisionsfråga 5 att akuta/avhjälpande
underhållskostnader sjunkit relativt planerade underhållskostnader. Det ger en indikation på att
det ökade anslaget för planerat underhåll som getts under några år har gett effekt.

Rekommendation 2
Vi har beskrivit under revisionsfråga 2 om att kommunstyrelsen genomfört en statusbesiktning för
kommunens fastighetsbestånd som helhet år 2016. Med hjälp av en ytterligare anlitad konsult
beräknades underhållskostnader för identifierade åtgärder. Det har dock framgått att dessa
beräkningar i många fall inte varit träffsäkra.

Därtill har vi konstaterat under revisionsfråga 3 att det inte gjorts en tydlig beräkning av
underhållsskulden för kommunens fastighetsbestånd som helhet. Det finns en medvetenhet om
att det har funnits en underhållsskuld samt att anslag för planerat underhåll utökats för att minska
denna skuld. Utan en konkret översiktlig bedömning av underhållsskulden samt kontinuerlig
uppföljning av denna  blir det emellertid svårt för kommunstyrelsen att avgöra om genomförda
åtgärder har varit tillräckliga för att minska underhållsskulden till en acceptabel nivå. Detta
medför även att det inte har funnits en konkret tidplan för att minska underhållsskulden i tillräcklig
utsträckning.

Rekommendation 3
Med start under år 2016 började kommunen en successiv övergång till att tillämpa
komponentavskrivning enligt rekommendationer från RKR . Redovisningsprincipen var fullt9

implementerade år 2018 och tillämpningen av den beskrivs i Policy för styrning och uppföljning
av ekonomi och verksamheter.

Bedömning revisionsfråga 6
Har rekommendationer från föregående granskning omhändertagits?

Ja.

● Vi bedömer att kommunstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att omhänderta
revisorernas rekommendation 1 som följd av genomförd granskning år 2015.
Underhållsplaner har upprättats och åtgärder för att förbättra organisation och rutiner för att
aktualisera underhållsplaner samt förbättra underhållsarbetet har implementerats. Därtill kan
vi konstatera att akut/avhjälpande underhåll sjunkit som andel av planerat underhåll under de
senaste åren.

● Vi bedömer att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att omhänderta revisorernas
rekommendation 2 som följd av genomförd granskning år 2015. Av kommunplanen och
investeringsbudget för åren 2019-2030 framgår att anslaget för planerat underhåll av
fastigheter har varit utökat till 35 mnkr per år mellan 2019 och 2022. Syftet beskrivs vara att
minska underhållsskulden av verksamhetslokaler. Det har visserligen genomförts en
statusbesiktning av samtliga fastigheter samt beräkning av identifierade underhållsåtgärder.
Det har dock inte gjorts någon tydlig beräkning och analys av underhållsskulden. Enligt
intervju är anslaget bestämt att minska med start år 2023 till 18 mnkr per år. Vår bedömning
är dock att kommunstyrelsen behöver utveckla strategier för att dels beta av eventuellt
identifierad underhållsskuld dels hindra så att den byggs upp igen.

9 Rådet för kommunal redovisning
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● Vi bedömer att kommunstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att omhänderta
revisorernas rekommendation 3 som följd av genomförd granskning år 2015. Implementering
av komponentavskrivning enligt rekommendationer från RKR implementerades till fullo år
2018.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört en
granskning av underhåll av fastigheter. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen
har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter samt att underhåll sker
med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt har
säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter samt att underhåll inte helt
sker med tillräcklig intern kontroll.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

● Revidera processbeskrivningar avseende fastighetsunderhåll så att dessa överensstämmer
med nuvarande organisation för fastighetsunderhåll.

● Säkerställa att nyckeltal med bäring på fastighetsunderhåll identifieras. Nyckeltalen bör
förankras i branschmässiga riktvärden och bör även tillåta jämförelser med andra kommuner.
Uppföljning av dessa nyckeltal bör ske regelbundet och kan med fördel redovisas vid
kommunstyrelsens ordinarie uppföljningstillfällen.

● Upprätta strategier, vid eventuellt identifierad underhållsskuld, för upparbetning av skulden.
Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden utvecklas över tid bör ske till
kommunstyrelsen.

● Tillse att adekvat uppföljning av fastighetsunderhåll sker vid kommunstyrelsens ordinarie
uppföljningstillfällen. Uppföljningen bör innehålla en helhetsbild av utfall mot budget och bör
kompletteras med en uppdelning i reinvesteringar respektive resultatfört fastighetsunderhåll
samt planerat respektive felavhjälpande fastighetsunderhåll.

● Överväg att upprätta underhållsplaner för kommunens totala fastighetsbestånd på längre sikt
baserat på komponenters livslängd. Detta skulle medföra en ökad framförhållning i
underhållsplaneringen samt underlätta analys av kommunens lokalbehov och
lokalförsörjningsstrategi.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Säkerställer
kommunstyrelsen att
underhållsarbetet styrs på ett
effektivt och tillräckligt sätt?

Ja

2. Utgår kommunstyrelsen
från tillförlitliga underlag om
tillgångarnas status och
upprustningsbehov när
kostnaderna uppskattas?

Delvis

3. Är nuvarande underhåll
tillräckligt i förhållande till det
egentliga behovet?

Delvis

4. Finns det en
överensstämmelse mellan
underhållsplan, budget och
genomfört underhåll under de
senaste 3 åren?

Delvis

5. Finns det en
tillfredsställande uppföljning
av underhållskostnader och
fattar kommunstyrelsen vid
behov beslut om åtgärder?

Delvis

6. Har rekommendationer från
föregående granskning
omhändertagits?

Ja

Mars 2022

Henrik Fagerlind Hugo Horstmann
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 2021-06-07. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Förstudie rörande privata 
utförare

Vallentuna kommun

Augusti 2021

Tobias Bjöörn, Elinore Fahlgren, Charlie Winde



Inledning1



PwC

Bakgrund

År 2015 infördes krav i kommunallagen på att fullmäktige under varje 
mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för uppföljning 
och insyn i privata utförare. Fullmäktige i Vallentuna kommun antog ett 
sådant program 2016-04-18, och reviderade programmet 2020-11-09.  

Verksamhet som bedrivs på en nämnds uppdrag av en extern aktör är att 
betrakta som nämndens ansvar. Med lagändringen år 2015 skärptes 
således kraven på att kommunen ska ha en systematik och kontinuitet i 
sin uppföljning och kontroll av de externa utförarna. För vissa 
verksamheter är kommunens möjligheter till uppföljning och insyn 
begränsade, och ansvaret för kontroll ligger således på andra 
myndigheter. Detta gäller grund- och gymnasieskoleverksamhet, vilket 
istället kontrolleras av Skolinspektionen.

De driftentreprenader eller externa utförare i annan form som nämnden 
använder sig av ska ha upphandlats och avtalsmässigt reglerats för att 
ansvariga nämnder ska kunna ta sitt uppföljnings- och insynsansvar.

I Vallentuna kommun utgörs ca 30% av äldreomsorgen av köpt 
verksamhet och ca 40% av vård och omsorg om personer med 
funktionsnedsättning är köpt.

Revisorerna i Vallentuna kommun har prioriterat att genomföra en 
förstudie av privata utförare i Vallentuna kommun. 
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PwC

Uppdraget
Syfte
Syftet med förstudien är att identifiera risker för bristande
ändamålsenlighet eller otillräcklig intern kontroll. Den ska
ses som en fördjupad riskanalys och ligga till grund för prioriteringar av
kommande revisionsinsatser.

I förstudien kartläggs följande områden:
- Omfattning och inriktning av köp av verksamhet per 

nämnd/styrelse
- Olika former av avtal med privata utförare
- Riktlinjer för styrelse och nämnders uppföljning av privata 

utförare
- System för jämförelser av utförare
- Genomförda uppföljningar och återrapporteringar

Avgränsning och metod
Förstudien har genomförts genom:

● Intervjuer med sakkunniga på kommunledningsnivå
o Kommundirektör
o Redovisningscontroller
o Upphandlingschef

● Genomgång av offentlig statistik, styrande dokument, 
uppföljningsmaterial samt hemsida.

Ett utkast av rapporten har varit föremål för sakgranskning av de som  
intervjuats under arbetets gång.
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Iakttagelser och 
slutsatser2



 PwC
                     Juni  2021

Kommunfullmäktige ska, enligt 5 kap. 3 § kommunallagen (KL), för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och 
hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Bestämmelserna började gälla 1 januari 2015 och syftar till att möjliggöra en förbättrad 
uppföljning och kontroll av de privata utförarna, öka allmänhetens insyn i den privata utförarens verksamhet samt stimulera till ett 
strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. Kommunfullmäktiges prioritering för verksamheten i riktlinjer och mål ska också 
vara gällande för verksamhet som utförs av privata utförare.
Enligt 3 kap. 12 § KL får kommuner överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. Privata utförare definieras 
i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet, se 10 kap. 7 § 
KL. Av lagen framgår även att när skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska 
kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Detta har sin bakgrund i att den offentliga myndigheten fortfarande har kvar sitt 
huvudansvar även för dessa verksamheter. Av 10 kap. 8-9 §§ KL framgår att kommunen genom avtalet även ska försäkra sig om att 
allmänheten kommer kunna ha insyn i den verksamhet som lämnas över.

Juridiska förutsättningar 
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Omfattning 
Kommunal verksamhet köptes in för 755,1 miljoner 2020 
kronor varav 723,3 miljoner kronor från privata utförare och 
kommuner och resterande del från samägda företag och 
den gemensamma Överförmyndarnämnden.

Trenden över köpt kommunal verksamhet är jämn men i 
belopp sett har det ökat med 61,7 miljoner kronor sedan 
2016. Köpt verksamhet utgör 35-36 procent av kommunens 
kostnader under hela femårsperioden. Genomsnittlig andel 
köpt kommunal verksamhet bland Sveriges kommuner var 
20 procent 2017 och 17 procent både år 2018 och 2019.

Omfattning, inriktning och former av köp av verksamhet - 
Iakttagelser
 

7

Köp av verksamhet sträcker sig över många 
verksamhetsområden. De mest omfattande är från utövare 
inom vård och omsorg om äldre och personer med  
funktionsnedsättning samt inom förskolor och fritidshem. 
Kommunen betalade 2020 även stora belopp till privata 
utövare av förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

De privata utförare från vilka kommunen gjort störst inköp 
2020, med belopp i intervallet 20-50 miljoner kronor är: 
Nytida Solhaga Sverige AB, Attendo Sverige AB och 
Norlandia Care AB. 
Inga nya avtal har tecknats under 2020 med förvän-
tade årliga kostnader överstigande 20 miljoner kronor.
(Skol- och förskoleverksamhet exkluderad). 
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Ramavtal - enstaka tjänster 
LOU - lag om offentlig upphandling 
LOV - lag om valfrihetssystem 

Kommunen är inte huvudman för verksamhet som säljer 
enstaka tjänster till kommunen.

Omfattning, inriktning och 
former av köp av verksamhet - 
Iakttagelser forts.
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Nämnd Verksamhetsområde Belopp
mnkr  

Andel av 
nämndens
externa 
kostnader, %

Kommunstyrelsen Avfallshantering 13,7 8,4

Infrastruktur och skydd 14,7

Flyktingmottagande 0,2

Barn- och 
ungdomsnämnden

Förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

184,1 38,6

Förskoleklass och grundskola 134,8

Utbildningsnämnden Gymnasieskola 130,5 77,5

Vuxenutbildning och SFI 12,6

Socialnämnden Vård och omsorg av äldre och 
personer med 
funktionsnedsättning

191,5 36,7

IFO 34,5

Flyktingmottagande 2,2

Fritidsnämnden Idrotts- och fritidsanläggningar 4,4 11,4
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Upphandlingsenheten 
Upphandlingsenheten bistår vid majoriteten av upphandlingarna 
enligt uppgift från intervju. 
Enheten består av tre upphandlare och en inköpscontroller. En 
upphandlare arbetar mot socialförvaltningen, två gentemot 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Beställare från involverad förvaltning samverkar med upphandlare 
från upphandlingsenheten vid processen för upphandling. 
Det upplevs av upphandlingsenheten föreligga en resursbrist, 
både internt inom enheten, samt viss tidsbrist i verksamheterna 
avseende upphandling. 
Upphandlingsenheten genomför även samordnade upphandlingar 
med andra kommuner, SKR och kammarkollegiet. 

Omfattning, inriktning och former av köp av verksamhet - 
Iakttagelser forts

9

Vid tillfället för förstudiens genomförande finns 321 gällande 
avtal i Vallentunas avtalsdatabas. 

• 1 avropsavtal - avtal om verksamhetssystem 
• 44 avtal kategoriserad som “avtal” 
• 6 direktköpsavtal 
• 18 avtal enligt LOV 
• 245 ramavtal 
• 7 samarbetsavtal 
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Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare. 
Fastställd av KF 2016-04-18 §15 
Reviderad av KF 2020-11-09 §112 

Nämnderna ska genom avtal med privata utförare 
säkerställa att Vallentuna kommuns politiskt 
fastställda mål återspeglas i avtal med privata 
utförare. Det betyder att de kommungemensamma 
målen samt nämndmålen ska vara vägledande i
en nämnds kravställning i upphandlingsdokument 
och vid utformning av valfrihetssystem (LOV).

Uppföljningen gäller endast avtal med 
upphandlingsdokument eller valfrihetssystem
som har påbörjats efter att kommunfullmäktiges 
program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare antogs.

Förvaltningschefen på varje förvaltning är 
ansvarig för avtalen som tillhör 
förvaltningen och utser i sin tur en 
avtalsansvarig och kvalitetsansvarig för 
respektive avtal som förvaltningen har i 
avtalskatalogen. Vid större avvikelser ska 
avtalsansvarig person hos leverantören 
kontaktas och bristerna ska dokumenteras.
Avsikten är att förtydliga ansvar och ge 
kommunen tydligare underlag för att vidta 
åtgärder enligt avtal om inte brister rättas 
till.

Varje nämnd ansvarar för att återrapportera 
måluppfyllelse för de kommun- 
gemensamma målen enligt kommunens 
styrmodell 1.2.01 Policy för styrning och 
uppföljning av ekonomi och  verksamheter.

Riktlinjer för styrelse och nämnders uppföljning av privata 
utförare - Iakttagelser
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Policy för styrning och uppföljning 
av ekonomi och verksamheter 
Fastställd av KF 2004-12-20 §92 
Reviderad av KF 2020-12-07 §138

Samtliga nämnder ska till 
kommunstyrelsen lämna de rapporter och 
prognoser som kommunstyrelsen beslutar 
om. Rapportering ska göras enligt 
följande:

• månadsuppföljning per februari, 
juni och oktober

• tertialrapport per april
• delårsbokslut per augusti
• verksamhetsberättelse per 

december
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Socialnämnden - Uppföljningsplan 
2019-2022 avtal, egenkontroll och tillsyn 
Godkänd 2019-04-23 

Metoder för uppföljningar: 
• Avtals- och uppdragsuppföljningar 
• Hälso- och sjukvårdstillsyner 
• Kompletterande uppföljningar
• Ekonomisk uppföljning av externa 

utförare 

Avtals- och uppdragsuppföljningar 
Avtals- uppdragsuppföljningen är den mest 
omfattande uppföljningsmetoden som används 
inom socialtjänsten för att följa upp 
verksamheterna.
Avtalsuppföljningarna genomförs utifrån en 
fastställd cykel, där ambitionen är att fördela 
uppföljningarna under hela året så att inte två 
avtalsuppföljningar pågår samtidigt. 
Uppföljningen sker inom verksamhet hos externa 
utförare och i egen regi.

Åtgärder formuleras av 
uppföljningsansvariga som även 
kontrollerar att det finns stöd för att ställa 
krav på utföraren mot uppdrag/avtal. Finns 
ingen grund för kravställning lämnas 
åtgärden som ett förbättringsförslag till 
utföraren. Åtgärder som respektive 
verksamhet ska genomföra får berörda 
verksamheter direkt via programvaran, där 
respektive chef kan återrapportera hur man 
genomför de korrigerande åtgärderna.

För alla åtgärder sätts ett slutdatum när 
åtgärden ska vara utförd. Längsta 
tidsperiod är normalt tre månader, men kan 
även vara kortare beroende på åtgärdens 
allvarlighetsgrad. Skulle akuta brister som 
medför fara för kunder uppmärksammas 
förmedlas dessa till utföraren med 
omedelbar verkan för åtgärd. Skulle ej 
åtgärder vara utförda inom tidsfristen, kan 
det bli aktuellt med ytterligare påföljder 
utifrån det avtal som gäller för varje 
verksamhet.

Nämndernas uppföljning - exempel Socialnämnden 
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Kompletterande uppföljningar 
Kompletterande uppföljningar ska 
genomföras när som helst under året och 
omfatta en eller flera enheter, där 
uppföljningen även kan vara oanmäld. 
Inriktningen på uppföljningen kan variera 
utifrån behov, men några uppföljnings- 
mallar bör utvecklas så dessa finns 
förberedda i systemet. Kompletterande 
uppföljningar bör initieras/beslutas av 
förvaltningschef eller inom hälso- 
sjukvårdsområdet av kommunens MAS. 
Samtliga medarbetare inom förvaltningen 
bör dock uppmärksamma på behov av 
kompletterande uppföljning om man får 
information förhållanden som kan vara 
skäl för uppföljning. Denna typ av 
uppföljning kan initieras av exempelvis:

• Indikationer på missförhållanden i 
verksamhet

• Inkomna synpunkter/klagomål.
• Nya författningar etc. som 

förutsätter ändrade arbetssätt mm.
En bedömning av rimlig omfattning på 
denna typ uppföljningar med nuvarande 
resurser är ca 1-2 tillfällen/år.
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Jämförelse för privatperson 
Kommunen har en jämförelsetjänst där allmänheten kan få mer information 
samt jämföra olika utförare, både kommunala och privata utförare. 
Respektive nämnd ansvarar löpande för att vidareutveckla 
jämförelsetjänsten med sina verksamheter som berör allmänheten.

Kommunen publicerar sin avtalskatalog på kommunens webbplats 
vallentuna.se.

En öppenhet avseende kommunens avtal gör att intressenter kan se vad 
kommunen upphandlar och vad kommunen inte upphandlar. De kan även 
se vad kommunen har för avtal och kontakta kommunen när avtalen inte 
följs eller lämna åsikter och önskemål inför kommande avtal.

Jämförelsetjänsten omfattar grundskola, förskola och pedagogisk omsorg, 
lokaler för uthyrning och socialtjänst vilken inkluderar hemtjänst, särskilt 
boende äldre, daglig verksamhet LSS, korttidsvistelse enligt LSS 9:6 samt 
korttidstillsyn enligt LSS 9:7. 

Information ges avseende utförares kvalitet avseende upplevd kvalitet av 
exempelvis brukare / boende. 

    

Jämförelse för kommunal tjänsteperson 
Avtalsdatabas finns via intranätet (se slide 9 för mer 
information). Upphandlingsenheten ansvarar för 
databasen. 

Utbildning har skett av “behöriga beställare” som 
finns ute i verksamheterna. Dessa har kunskap om 
vad som ska beställas av vilken leverantör. 

I dagsläget är det främst inriktat mot varor, men 
planering finns för att systemet även ska omfatta 
tjänster. 

System för jämförelser av utförare - Iakttagelser

12
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Uppföljning
Uppföljningen gäller endast avtal med upphandlingsdokument eller 
valfrihetssystem som har påbörjats efter att kommunfullmäktiges 
program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare antogs.

Uppföljning beror på lagstiftning till vardera avtal. 

Uppföljning sker av avtalsansvariga i samverkan med 
upphandlingsenheten. Upphandlingschef och inköpscontroller 
går kvartalsvis genom avtal och upphandlingar med vardera 
inköpssamordnare, ekonomiansvarig, stabschef eller controller 
vid vardera förvaltning. 

Det finns systemstöd för påminnelse för uppföljning. 

Avtalsupphandlingssystem implementeras vid tillfället för 
granskningen. 

Vallentuna har även avtal som är kommunövergripande. Dessa 
följs upp av upphandlingsenheten. 

    

Återrapportering
Varje nämnd ansvarar för att återrapportera måluppfyllelse för de 
kommungemensamma målen enligt kommunens styrmodell 1.2.01 Policy för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter, vilken förklarar den 
måluppfyllelse som beskrivs i tertialrapport och delårsbokslut samt i respektive 
nämnds verksamhetsberättelse.

Avrapportering av avtal sker inom vardera ansvarig nämnd. 
Rapporteringen och arbetet avseende uppföljningar av privata utförare 
sammanställs i tillsynsrapport enligt uppgift från intervjuer. . 

Ingen sammanställning på aggregerad nivå avseende avtal med privata 
utförare finns i nuläget. 

Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige får i dagsläget ingen 
återrapportering avseende uppföljning av avtal. 

I årsredovisningen redovisas omfattningen av privata utförare av 
kommunal verksamhet (exempelvis tabell från sida 8). Hur avtal följs 
upp eller eventuella avvikelser eller kravlägganden om viten redovisas 
inte. 

Genomförda uppföljningar och återrapporteringar - 
Iakttagelser

13
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Sammanfattande slutsatser

Den sammantagna bilden utifrån vår förstudie är att det finns ett 
politiskt antaget och nyligen reviderat program för uppföljning av 
privata utförare. Programmet specificerar exempelvis hur insyn 
säkerställs i avtal med privata utförare av kommunal verksamhet (se 
kapitel 4 i programmet). I korthet tillgodoses insynen genom en 
jämförelsetjänst där allmänheten kan få mer information samt 
jämföra olika utförare, både kommunala och privata, och genom att 
kommunen publicerar sin avtalskatalog på vallentuna.se. 
Allmänhetens insyn tillgodoses även genom klausul i dokument, 
system och avtal.

Utifrån genomförd förstudie kan dock konstateras att det kan finnas 
risk avseende hur kommunstyrelsens uppsiktsplikt säkerställs. Inom 
ramen för förstudien har inte framkommit om, och i sådana fall hur, 
kommunstyrelsen tar del av uppföljning av privata utförare, 
avtalsuppföljning och eventuella upptäckta avvikelser. Vi konstaterar 
att det finns otydligheter i styrning avseende hur avtalsuppföljning 
skall genomföras av nämnderna och dess förvaltningar. Det är inte 
tydligt att uppföljning sker på ett enhetligt sätt. 

15
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Utveckling sammanfattande slutsatser
Kommunstyrelsens ska ha uppsikt över all verksamhet inom kommunen, både som kommunen bedriver i egen regi och sådan 
som nämnderna lägger ut på privata utförare. Detta då kommunen likväl är huvudman för verksamhet som bedrivs av privata 
utförare. 

Ansvar för den regelbundna uppföljningen och att säkerställa insyn i privata utförare åligger respektive nämnd. Detta för att 
nämnderna ska uppfylla sitt ansvar enligt 6:6 KL. Men för att kommunstyrelsen ska kunna anses uppfylla sin uppsiktsplikt så 
behöver styrelsen också inkludera den verksamhet som nämnderna lagt på privata utförare. Men för att förtydliga, det handlar 
inte om att KS ska genomföra den regelbundna uppföljningen utan snarare att säkerställa information för att ha uppsikt över all 
kommunal verksamhet. 

Fullmäktiges program för uppföljning är aktuellt och i huvudsak ändamålsenligt. Nästa fråga blir: Hur säkerställer nämnderna 
utifrån fullmäktiges program hur deras uppföljning ska gå till? Detta då fullmäktiges program inte kan anpassas till varje nämnds 
särskilda uppdrag. Detta avser att det i avtalen med utförarna regleras hur/när/vad som ska följas upp. Det är således fråga om 
att nämnden säkerställer styrning av de som genomför upphandlingar så att det finns en systematik kring hur uppföljning 
regleras. 

I nästa led i styrningen behöver nämnden säkerställa att uppföljning genomförs i enlighet med det som regleras i avtalen. Dvs att 
det finns resurser och kompetens för att ombesörja uppföljningen. Att nämnden genom delegation fördelar uppgifter till andra är 
en sak men det behöver finnas antagna policys, riktlinjer eller liknande som exempelvis tjänstepersoner ska arbeta efter när det 
gäller uppföljningen. Utifrån förstudien är det inte tydligt hur nämnderna har säkerställt styrning av uppföljning. 

16
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Henrik Fagerlind  Tobias Bjöörn

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
Vallentuna kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av beslutad projektplan.PwC ansvarar 
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.



Till årsstämman I AB Össebyhus 
Organlsatlonsnummer 556117-4359 

Granskningsrapport för 2021 

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2021. 

Granskningen har utförts i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. 

Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att 
bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut bolagets 
ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig 
inom de ramar som bolagsordningen och ägardirektivet anger. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel 
tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför ingen 
anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter. 

Vallentuna den 15 februari 2022 

Av kommunfullmäktige i Vallentuna 
utsedd lekmannarevisor 



Till årsstämman i Vallentuna Förvaltnings AB 
Organlsationsnummer 556080-1531 

Granskningsrapport för 2021 

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2021. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Bolaget har under året inte bedrivit någon aktiv verksamhet. 

Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att 
bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel 
tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför ingen 
anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter. 

Vallentuna den 17 februari 2022 

[Etder 
Av kommunfullmäktige i Vallentuna 
utsedd lekmannarevisor 



 

Lekmannarevisorerna 
i Roslagsvatten Aktiebolag               

 Till kommunfullmäktige i Österåker, Vallentuna, Ekerö, 
Vaxholm, Knivsta, Täby och Danderyd                
                                                                                                   
Till årsstämman i Roslagsvatten Aktiebolag,                                               
 org nr 556142-2394 

 Granskningsrapport för år 2021 
 Vi, av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat  

Roslagsvatten Aktiebolags verksamhet. Vi har biträtts av PwC i vår granskning. 
 

 Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas 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 revisionssed 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 informera oss om 
utvecklingen i verksamheten. Vi har även vid två tillfällen träffat bolagets auktoriserade revisor för 
att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Vi har gått igenom 
styrelseprotokoll och andra väsentliga styrdokument.  
 
Under året har en fördjupad granskning genomförts av Roslagsvatten AB:s riskhantering med fokus 
på större investeringsprojekt och särskilt investeringsprojektet nytt reningsverk i Margaretelund, det 
så kallade ÖVAR-projektet. Granskning har visat att bolaget har ett arbetssätt samt mallar och 
rutiner där identifiering och hantering av risker ingår. Arbetssättet är anpassat för projektarbete och 
har tillämpats för ÖVAR-projektet. Bolaget bedöms ha agerat proaktivt för att säkerställa 
nyckelkompetenser inom såväl egen som den upphandlade entreprenörens organisation avseende 
projektet. Av granskningen framgår däremot att det saknas tydliga och tillräckliga riktlinjer 
avseende hur uppföljning av riskhantering och åtgärder ska ske till styrgrupper, ledningsgrupp och 
styrelse. Vidare framgår att styrelsen inte har fastställt ett årshjul eller motsvarande som reglerar 
vilken uppföljning styrelserna ska få under verksamhetsåret. Större pågående investeringsprojekt 
redovisas inte på objektnivå till styrelsen inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. 
Ett antal rekommendationer till styrelsen i Roslagsvatten AB lämnades i samband med 
granskningen, vilka vi har för avsikt att följa upp kommande år.  
   
Under året har även en grundläggande granskning genomförts för samtliga bolag inom 
Roslagsvatten-koncernen. Granskningen omfattar uppföljning av respektive bolags affärsplan och 
budget, rapportering till styrelsen och utvärdering av bolagets resultat i förhållande till mål för 
verksamhet och ekonomi. Granskningen visar att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll. 
Ett utvecklingsområde identifieras avseende bolagets målarbete där vi rekommenderar att bolaget 
också fastställer årliga målvärden för de nyckeltal som används för att utvärdera mål för bolaget 
verksamhet. Vi förutsätter vidare att bolaget fortsätter utveckla framtagna nyckeltal och jämförelser 
med andra VA-huvudmän och i det beaktar och inkluderar nyckeltal avseende kundnöjdhet.  
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Under året har vi kommunicerat med styrelsen angående behovet att upprätta en 
bolagsstyrningsrapport. En sådan rapportering ser vi som ett viktigt verktyg för en ändamålsenlig 
ägarstyrning och som underlag för en god dialog mellan ägare och bolag. Rapporten ger också en 
ökad transparens för såväl bolagets kunder som den intresserade allmänheten. 
Bolagsstyrningsrapporten är särskilt motiverad i bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet, 
vilket Roslagsvatten AB och dess dotterbolag gör. Vi tolkar styrelsens svar att de inte har för avsikt 
att utveckla en sådan rapport på eget initiativ. Vi uppmanar därför respektive ägare att ställa krav 
på styrelsen att årligen utarbeta en bolagsstyrningsrapport.   

  
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll.  
 
Den 31 mars 2022 

 
 
Anders Haglund         Jan Olsson                           Annette Ramsell                                                                                                  
Av fullmäktige Av fullmäktige  Av fullmäktige   
i Vaxholms stad  i Ekerö kommun i Knivsta kommun 
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor  utsedd lekmannarevisor   
 
 
 
Ulf Nordlinder                          Jan Winberg 
Av fullmäktige i                        Av fullmäktige i 
Vallentuna kommun                Österåker kommun        
utsedd suppleant till utsedd lekmannarevisor                                                                                                                                          
lekmannarevisor  

  
 
 
 
Till granskningsrapporten biläggs följande: 
Revisionsrapport Grundläggande granskning 2021 
Revisionsrapport Granskning av riskhantering med fokus på nytt reningsverk 
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Lekmannarevisorn 
i Vallentunavatten AB               

 Till kommunfullmäktige i Vallentuna                
                                                                                                   
Till årsstämman i Vallentunavatten AB,                                               
 org nr 556655-9836 

 Granskningsrapport för år 2021 
 Jag, av fullmäktige utsedda lekmannarevisor, har granskat  

Vallentunavatten AB:s verksamhet. Jag har biträtts av PwC i min granskning. 
 

 Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns 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 revisionssed 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 jag träffat bolagets verkställande ledning vid två tillfällen för att informera mig om 
utvecklingen i verksamheten. Jag har även vid två tillfällen träffat bolagets auktoriserade revisor för 
att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Jag har gått igenom 
styrelseprotokoll och andra väsentliga styrdokument.  
 
Under året har en fördjupad granskning genomförts av Roslagsvatten AB:s riskhantering med fokus 
på större investeringsprojekt och särskilt investeringsprojektet nytt reningsverk i Margaretelund, det 
så kallade ÖVAR-projektet. Granskning har visat att bolaget har ett arbetssätt samt mallar och 
rutiner där identifiering och hantering av risker ingår. Arbetssättet är anpassat för projektarbete och 
har tillämpats för ÖVAR-projektet. Bolaget bedöms ha agerat proaktivt för att säkerställa 
nyckelkompetenser inom såväl egen som den upphandlade entreprenörens organisation avseende 
projektet. Av granskningen framgår däremot att det saknas tydliga och tillräckliga riktlinjer 
avseende hur uppföljning av riskhantering och åtgärder ska ske till styrgrupper, ledningsgrupp och 
styrelse. Vidare framgår att styrelsen inte har fastställt ett årshjul eller motsvarande som reglerar 
vilken uppföljning styrelserna ska få under verksamhetsåret. Större pågående investeringsprojekt 
redovisas inte på objektnivå till styrelsen inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. 
Ett antal rekommendationer till styrelsen i Roslagsvatten AB lämnades i samband med 
granskningen, vilka jag har för avsikt att följa upp kommande år.  
   
Under året har även en grundläggande granskning genomförts för Vallentunavatten AB. 
Granskningen omfattar uppföljning av respektive bolags affärsplan och budget, rapportering till 
styrelsen och utvärdering av bolagets resultat i förhållande till mål för verksamhet och ekonomi. 
Granskningen visar att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll. Ett utvecklingsområde identifieras 
avseende bolagets målarbete där jag rekommenderar att bolaget också fastställer årliga målvärden 
för de nyckeltal som används för att utvärdera mål för bolaget verksamhet. Jag förutsätter vidare att 
bolaget fortsätter utveckla framtagna nyckeltal och jämförelser med andra VA-huvudmän och i det 
beaktar och inkluderar nyckeltal avseende kundnöjdhet. 
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Under året har jag kommunicerat med styrelsen angående behovet att upprätta en 
bolagsstyrningsrapport. En sådan rapportering ser jag som ett viktigt verktyg för en ändamålsenlig 
ägarstyrning och som underlag för en god dialog mellan ägare och bolag. Rapporten ger också en 
ökad transparens för såväl bolagets kunder som den intresserade allmänheten. 
Bolagsstyrningsrapporten är särskilt motiverad i bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet, 
vilket Roslagsvatten AB och dess dotterbolag gör. Styrelsen har svarat att de inte har för avsikt att 
utveckla en sådan rapport på eget initiativ. Jag uppmanar därför ägaren att ställa krav på styrelsen 
att årligen överlämna en bolagsstyrningsrapport till ägaren.   

  
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll.  
 
 

Den 31 mars 2022 

 

 

Ulf Nordlinder 

Av fullmäktige i Vallentuna kommun utsedd suppleant till lekmannarevisor 

 Till granskningsrapporten biläggs följande: 
Revisionsrapport Grundläggande granskning 2021 
Revisionsrapport Granskning av riskhantering med fokus på nytt reningsverk 
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