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§ 34
Revisionsrapporter 2019 (KS 2019.092)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 
att godkänna uppföljningen.

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

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §43 KS Revisionsrapporter 2019
 §23  Revisionsrapporter 2019
 Revisionsrapporter 2019
 02 - Granskning av anläggningsredovisning
 03 - KS Svar - Granskning av anläggningsredovisning
 04 - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
 05 - KS Svar - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
 06 - Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten
 07 - SN Svar - Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten
 08 - Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och ungdomsärenden
 09 - SN Svar - Kontroll av handläggningstider & avtalstrohet i barn- och 

ungdomsärenden
 10 - Likvärdiga förutsättningar inom förskolan
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Tjänsteskrivelse 

Revisionsrapporter 2019 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen. 

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

Bakgrund 
Revisionen tillställer, efter genomförd granskning, rapporten till den granskade 
nämnden för åtgärd. Kommunens nämnder rapporterar därefter, så snart som 
möjligt, vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som framförs i 
granskningsrapporten. Rapporten sänds till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
rapporterar därefter till kommunfullmäktige minst två gånger per år hur revisionens 
granskningsrapporter har behandlats i nämnderna. 
Nedan redovisas en sammanställning av besvarade revisionsrapporter under 2019 
och exempel på åtgärder som framgår i nämndens svar. Därefter redovisas en 
förteckning över inkomna revisionsrapporter som ännu inte har besvarats av nämnd. 
Samtliga revisionsrapporter och nämndernas svar bifogas i sin helhet. 

Besvarade revisionsrapporter under 2019 
 
Kommunstyrelsen 
Rapport 2019-02-21: Granskning av anläggningsredovisning. Revisionens 
sammanfattande bedömning är att rutinerna kring anläggningsregistret är säkra och 
att uppgifterna i anläggningsregistret i huvudsak är tillförlitliga. Vallentuna kommun 
tackar för revisionsrapporten och fortsätter arbetet för en god kontroll av 
anläggningsregistret. 
 
Rapport 2019-02-21: Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner. 
Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder: 

 Kommunen ska utveckla den interna kontrollen för att säkerställa att 
rutinerna följs. 

 Kommunen behöver införa rutiner för regelbunden genomgång av 
leverantörsregistret. Registret är inaktuellt och behöver rensas. 
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 Vallentuna kommun kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att fakturor 
betalas i tid. 

 
Socialnämnden 
Rapport 2019-02-21: Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten. 
Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder: 

 Ett arbete pågår med att uppdatera rutinerna efter den senaste revideringen 
av riktlinjerna inom hemtjänstverksamheten. 

 Delegationsordningen behöver ses över. I det arbetet finns också utrymme att 
se över att delegationsordningen avseende enhetschef på Äldreenhetens 
delegation stämmer mot andra chefers på motsvarande tjänster och är 
relevant för uppdraget. Det är också viktigt att verksamheten arbetar för att 
följa delegationsordningen och att dessa rutiner följs och är kända. 

 På förvaltningen pågår ett arbete för att få verksamhetssystemet TES i drift 
igen. TES möjliggör uppföljning av utförd tid i förhållande till beviljad tid, 
och skulle om erforderliga beslut fattas kunna användas för att både följa upp 
och ersätta utföraren utifrån utförd tid. En styrgrupp har tillsatts för att hålla 
i detta arbete. Socialnämnden planerar att bjuda in förvaltningen att berätta 
mer om uppföljning på utförd tid, hinder och möjligheter samt 
verksamhetssystemet TES. 

 Ett arbete för att verka för rättssäker handläggning och likabedömning pågår 
på Äldreenheten. 
 

Rapport 2019-03-29: Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och 
ungdomsärenden. Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder: 

 Bemanningen har förstärkts i mottagningsgruppen som hanterar alla 
nyinkomna orosanmälningar för att säkerställa korrekt handläggning. 

 En särskild egenkontroll har genomförts under 2019 gällande 
förhandsbedömningar och skyddsbedömningar och löpande egenkontroll 
genomförs av gruppchefer en gång per månad avseende handläggning och 
dokumentation. På detta sätt kan vi följa att de åtgärder som vidtagits ger 
önskad effekt. 

 Avsikten är att under 2020 via internkontrollen följa upp hur det nya 
ramavtalet möter de behov som finns för att säkerställa att det råder en 
avtalstrohet i samband med placeringar av barn och unga. 

Ej besvarade revisionsrapporter under 2019 
 
Barn- och ungdomsnämnden 
Rapport 2019-09-27: Likvärdiga förutsättningar inom förskolan. Planerat att gå upp 
som ärende i nämnd i april 2020 (BUN 200421). 
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Handlingar 
 
Revisionsrapporter 2019 
02 - Rapport 2019-02-21: Granskning av anläggningsredovisning 
03 - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av 
anläggningsredovisning 
04 - Rapport 2019-02-21: Granskning av löpande intern kontroll i 
redovisningsrutiner 
05 - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av löpande intern 
kontroll i redovisningsrutiner 
06 - Rapport 2019-02-21: Granskning av styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten 
07 - Socialnämndens svar på revisionsrapport: granskning av styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten 
08 - Rapport 2019-03-29: Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och 
ungdomsärenden 
09 - Socialnämndens svar på revisionsrapport: kontroll av handläggningstider och 
avtalstrohet i barn- och ungdomsärenden 
10 - Rapport 2019-09-27: Likvärdiga förutsättningar inom förskolan 

Victor Kilén Annika Hellberg 
Kommundirektör  Ekonomichef  

______________________ 

Ska expedieras till 
Akten
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