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§ 136
Revisionsrapporter 2020 (KS 2020.022)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.
 
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 
Anteckning
Thomas Arctaedius (S) med flera meddelar följande protokollsanteckning gällande 
revisionsrapporten "Likvärdiga förutsättningar inom förskolan":
"Revisorerna påpekar i Kontrollmål 5 att det inte finns kommungemensamt direktiv vad avser 
barngruppernas storlek. Socialdemokraterna anser att vad avser barngruppernas storlek så bör 
skolverkets riktlinjer vara norm".

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
Thomas Arctaedius (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP) och Johan Fagerhem (V), 
bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att lägga följande protokollsanteckning till 
protokollet gällande revisionsrapporten "Likvärdiga förutsättningar inom förskolan":
"Revisorerna påpekar i Kontrollmål 5 att det inte finns kommungemensamt direktiv vad avser 
barngruppernas storlek. Socialdemokraterna anser att vad avser barngruppernas storlek så bör 
skolverkets riktlinjer vara norm".
 
Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det finns ett bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag och ett tilläggsyrkande. Ordförande ställer proposition på 
bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §168 KS Revisionsrapporter 2020
 §126  Revisionsrapporter 2020
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Tjänsteskrivelse 

Revisionsrapporter 2020 
 

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 2020 
 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 
 2020-09-15 
 DNR KS 2020.022  
 SID 2/5 

  
  
  
  
  
  
  

Kommunstyrelsen  
 

Granskning av investeringsprocessen 
Missiv och rapport 2020-01-16  
Pwc har på uppdrag av dem förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte 
att bedöma kommunstyrelsen och berörda nämnders interna kontroll i 
investeringsprocessen. 
 
Pwc:s sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder 
till stora delar har en tillräcklig internkontroll vad gäller kommunens 
investeringsprocess. 
 
Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning: 
 

- Upprätta en projektplan för projektet Torgytorna etapp 4och 5 som uppfyller 
de kriterier som beskrivs i projektbeställningen. 

- Uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över 
för att säkerställa nämndernas kontroll. 
 
Kommunstyrelsen åtgärder: 
Vallentuna kommun instämmer i revisionens rekommendationer. 
Kommunen kommer att upprätta en projektplan för projektet Torgytorna 
etapp fyra och fem samt ser till att uppföljning och återrapportering av 
projektet Torgytorna ses över. 

 
 
Granskning av pensionshantering och Pensionsredovisning 
Missiv och rapport 2020-03-06  
Revisorerna har granskat kommunens pensionshantering och pensionsredovisning. 
 
Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning: 
 

- Att tillse att en skriftlig rutinbeskrivning upprättas som tydliggör vilka 
kontroller som ska genomföras, vem som är ansvarig, vilka krav som ställs på 
dessa kontroller samt hur ofta de ska utföras. 
 
Kommunstyrelsens åtgärder:  
HR-avdelningen kommer under 2020 tillse att en skriftlig rutinbeskrivning 
upprättas som tydliggör vilka kontroller som ska genomföras, vem som är 
ansvarig, vilka krav som ställs på dessa kontroller samt hur ofta de ska 
utföras. 

 
-  Att tillse att checklistor finns för samtliga väsentliga moment i syfte att 

säkerställa spårbarhet i pensionsredovisningen och för att undvika ett förstort 
personberoende i hanteringen. 
 
Kommunstyrelsens åtgärder: HR-avdelningen kommer under 2020 
tillsammans med KPA pensionshjälpen att ta fram checklistor för samtliga 
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väsentliga moment i syfte att säkerställa spårbarhet i pensionsredovisningen 
och för att undvika ett för stort personberoende i hanteringen 

 
- Att tillse att “RKR R10 pensioner” och “RKR Information Upplysningar om 

pensionsmedel och pensionsförpliktelser i förvaltningsberättelsen” följs. 
Kommunstyrelsens åtgärder Ekonomiavdelningen kommer följa “RKR 
R10 pensioner” och “RKR Information Upplysningar om pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser i förvaltningsberättelsen” för årsredovisning 2019. 

 
- Att tillse att rutin införs kopplat till att identifiera slutregleringspremier. Till 

exempel bör en tydlig rutin för att registrera individer som fortsätter jobba 
efter 65 års ålder införas. 
 
Kommunstyrelsens åtgärder: HR-avdelningen kommer under 2020 att 
ta fram tydliga rutiner tillsammans med KPA pensionshjälpen kopplat till att 
identifiera slutregleringspremier. 

 
- Att tillse att rutin upprättas för kontroll av pensionsgrundande lön enligt 

lönesystemet jämfört med fakturaspecifikation från KPA. 
 

- Kommunstyrelsens åtgärder: HR-avdelningen kommer under hösten 
2020 att ta fram en rutin för kontroll av pensionsgrundande lön enligt 
lönesystemet jämfört med fakturaspecifikation från KPA. 

 
 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Likvärdiga förutsättningar inom förskolan 
Missiv och rapport  2019-09-27  
Revisorerna har granskat kommunens förutsättningar för likvärdighet inom 
förskolan. 
 
Den samlade bedömningen är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att 
förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje 
barns behov. Vidare görs bedömningen att barn- och ungdomsnämnden inte helt har 
säkerställt att behov av platser och öppettider kan tillgodoses. 
 
Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning: 
 

- Ett behov av ett mer enhetligt och ändamålsenligt systematiskt 
kvalitetsarbete på enhetsnivå och på 
huvudmannanivå. Detta arbete är påbörjat, men resultat har ännu inte 
kunnat sammanställas och analyserats. Revisionen ser positivt på de 
insatserna som genomförs för att förbättra kvaliteten på uppföljning och 
analys på enhetsnivå och huvudmannanivå, de ser även positivt på at 
nämnden får löpande information om personalbehörighet i tertialrapporter. 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 
 2020-09-15 
 DNR KS 2020.022  
 SID 4/5 

  
  
  
  
  
  
  

 
Barn- och ungdomsnämndens åtgärder: Inför hösten 2019 arbetade 
barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med förskolans rektorer med ta 
fram en struktur för enheternas systematiska kvalitetsarbete och 
gemensamma mallar för dokumentation av detta arbete. Enheterna har från 
och med läsårsstart hösten 2019 arbetat utifrån denna gemensamma struktur 
och mallar för att säkerställa både likvärdighet och systematik och åtgärder 
har därmed redan tagits för att bedriva ett ändamålsenligt systematiskt 
kvalitetsarbete på enhetsnivå. 
 

- Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har 
identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden åtgärder: Revisionen har i granskningen 
inte kunnat bedöma om åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet i 
förskolan då det inte funnits tillräcklig uppföljning och analys av förskolans 
resultat fördelat per område och enheter som når nämnden. Genom insatser 
och förändringar inom enheternas och huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete åtgärdas detta och likvärdighet kan lättare följas upp på 
huvudmannanivå.  I granskningen konstateras som ett tillägg att 
resurstilldelningen till förskolan beskrivs ske utan hänsyn till förskolors och 
barns förutsättningar och behov. Resursfördelning har tidigare skett på 
skolchefsnivå där skolchefen fördelat ut medlen per område. Under 2020 
görs en förändring av strukturen för resurstilldelning så att den tydligare 
väger in förutsättningar på individ- och områdesnivå för att fördelning av 
resurser ska baseras på enheternas olika förutsättningar. Förskolans arbete 
med de gemensamma kartläggningsmaterialen av barn i behov av särskilt 
stöd kommer att ligga till grund för resursfördelningen. 
 

- Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds 
förskoleplats. I nuläget framgår det inte av kommunens köregler att barn med 
särskilda behov ska prioriteras. Det saknas även systemstöd för att ta emot 
information om behov av särskilt stöd i samband med ansökan om 
förskoleplats. 
 
Barn- och ungdomsnämndens åtgärder:. Granskningen visar att barn 
erbjuds plats i tid. Det finns däremot inte rutiner som säkerställer att barn i 
behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. För att åtgärda detta görs två 
åtgärder, revidering av de skriftliga rutinerna gällande köhantering och 
placering samt översyn av digitala systemet för ansökan om förskoleplats. 
 

 
 
Ej besvarade revisionsrapporter under 2020 
Kommunstyrelsen  

Missiv och rapport 2020-06-12 – Information- och cybersäkerhetsgranskning. 

Handlingar 
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Victor Kilén Annika Hellberg 
Kommundirektör  Ekonomichef  

______________________ 

Ska expedieras till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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