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§ 72
Revisionsrapporter 2021 (KS 2021.063)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.
 
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 
Anteckning
Ulf Nordlinder, revisionens ordförande, redogjorde för revisionens granskningsrapporter.

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, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §59 KS Revisionsrapporter 2021
 §50 KS AU Revisionsrapporter 2021
 Revisionsrapporter 2021
 Kommunstyrelsens yttrande, Revisionsrapport - förstudie rörande 

Sverigeförhandlingen
 Kommunstyrelsens yttrande, Revisionsrapport - förstudien rörande privata utförare
 Kommunstyrelsens yttrande, revisionsrapport granskning av Informations- och 

cybersäkerhet
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport, granskning av personal- och 

kompetensförsörjning
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: granskning av rätten till 

utbildning

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse

Revisionsrapporter 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen. 

Sammanfattning av ärendet
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 2021 
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 2021

Kommunstyrelsen
Rapport 2021-02-08: Förstudie rörande Sverigeförhandlingen. Nämndens svar 
innehåller bland annat följande information:

 I förstudien konstateras att avtalet och kommunens åtagande i samband med 
Sverigeförhandlingen löper över lång tid och är kopplade till ett flertal risker 
och osäkerheter. Slutsatsen från förstudien är att kommunen i allt väsentligt 
har analyserat och bemött de konkreta riskerna som är kopplade till de 
specifika åtagandena.
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Rapport 2021-08-23: Förstudie rörande privata utförare. Nämndens svar innehåller 
bland annat följande information:

 Insynen för kommunstyrelsen sker genom måluppfyllelsen på nämnderna. 
Varje nämnd ansvarar för att återrapportera måluppfyllelse för de 
kommungemensamma målen enligt kommunens styrmodell 1.2.6.1 Policy för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter, vilken förklarar den 
måluppfyllelse som beskrivs i tertialrapport och delårsbokslut samt i 
respektive nämnds verksamhetsberättelse.

 För att säkerställa uppföljning av avtal gällande avtalsefterlevnad är 
förvaltningschefen på varje förvaltning 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.

 Återrapporteringen bedöms som ändamålsenlig och kan och ska stärkas i och 
med utvecklingsarbetet om en mer enhetlig måluppföljning från nämnderna.

 Med hjälp av internkontroll kan styrning och uppföljning säkerställas 
ytterligare på nämnderna i enlighet med det som regleras i avtalen av privata 
utförare. Detta i syfte att säkerställa insyn, resultat och avtalsefterlevnad.

Rapport 2020-08-12: Granskning av informations- och cybersäkerhet. Nämndens 
svar innehåller bland annat följande information:

 Formalisera sårbarhetshanteringen med definierade processer för 
hantering att upptäcka sårbarheter. 
Som direkt åtgärd upprättades det en rutin för system- och säkerhetstekniker 
gällande åtgärder baserade på resultat från analysverktyg. Mer långsiktigt så 
har det påbörjats ett utökat samarbete mellan olika funktioner inom 
kommunen gällande IT-säkerhet.

 Ta fram formella rutiner för behörighetsgranskning, krav på granskning 
och säkerställ att systemägare har ansvaret för granskning.
Ett klassificeringssystem - Draftit, används av systemförvaltarna. Systemet 
dokumenterar hur pass känslig informationen är från våra olika system, vilket 
hjälper till med val av behörighetsnivåer. Detta för att ytterligare stärka 
informationssäkerheten samt öka medvetandet gällande GDPR-frågor. Ett 
behörighetsstyrt arbetssätt är implementerat hos alla avdelningar för 
hantering av sedvanliga arbetsmappar och dokument. Arbete gentemot ett 
mer automatiserat rollbaserat flöde pågår vars syfte är att säkerställa att 
personal inom Vallentuna Kommun får korrekta behörigheter utan manuell 
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handpåläggning. Riskerna med den mänskliga faktorn kommer därigenom 
minimeras.

Rapport 2020-11-20: Granskning av personal- och kompetensförsörjning. Nämndens 
svar innehåller bland annat följande information:

 Säkerställa en kommunövergripande och enhetlig struktur för 
kompetensförsörjningsarbetet där prognoser, behov, mål, aktiviteter och 
uppföljningar framgår. 
Kommunen kommer under våren 2021 att ta ett samlat grepp om det 
strategiska kompetensförsörjningsarbetet och utveckla en enhetlig modell för 
uppföljning och analys med utgångspunkt i den nyligen antagna HR-policyn.

 Upprätta ett formaliserat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna i syfte 
att kartlägga och sprida goda exempel. 
Kommunen kommer under 2021 att se över hur erfarenhetsutbytet mellan 
nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning kan struktureras i 
större utsträckning genom de olika kommunövergripande arbetsgrupper och 
nätverk som redan finns etablerade.

 Säkerställa att samverkan mellan universitet, högskolor och andra 
lärosäten inkluderas i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. 
Under 2021 kommer HR-avdelningen att se över hur samverkan med 
universitet och högskolor kan inkluderas i det övergripande strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet på ett för kommunen givande sätt.

 Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett 
underlag till arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsarbetet. 
HR-avdelningen kommer under våren 2021 att se över rutinerna för 
avslutningssamtal, kopplat till formuleringen ”I samband med att 
medarbetare avslutar sin anställning, oavsett anledning, ska 
avgångssamtal genomföras” som återfinns den nya HR-policyn fastställd av 
fullmäktige.

Barn- och ungdomsnämnden

Rapport 2020-09-30: Granskning av rätten till utbildning. Nämndens svar innehåller 
bland annat följande information:

 Säkerställa att rutiner och riktlinjer avseende anmälning av frånvaro till 
huvudmannen är förenligt med skollagen. Det innebär bland annat att 
rapportering av anmälningar om frånvaro till huvudmannen ska ske i 
samband med att utredning om frånvaro inleds på skolan. 
Den reviderade kommungemensamma rutinen säkerställer att anmälan av 
frånvaro sker i enlighet med 7 kap. 19 a § skollagen (2010:800). När en 
utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron 
snarast anmäls till huvudmannen. Det sker automatiskt genom att rektors 
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beslut om att utreda en elevs frånvaro registreras i det digitala systemet DF 
Respons. Enligt samma rutin föregås rektors beslut om utredning av åtgärder 
i syfte att identifiera elevers frånvaro på både individ och gruppnivå, med 
fokus att arbeta med tidiga insatser och skyndsamt utreda orsaker till elevens 
frånvaro. Rutinen fokuserar olika steg i arbetet, exempelvis i form av enkel 
och fördjupad kartläggning.

 Överväga att vidta åtgärder så att rutinerna för samverkan kring elever 
med hög frånvaro överensstämmer med det praktiska arbetssättet. 
Uppdatering av rutiner skulle innebära samverkan och minska risken för 
att samverkan gällande elever med hög frånvaro blir avhängig enskilda 
tjänstepersoner.
Det finns sällan en förklaring till frånvaro utan det är troligen flera faktorer 
som ömsesidigt påverkar varandra. Det kan handla om skolfaktorer, elevens 
hemförhållanden eller individuella faktorer. Därför måste ofta flera aktörer 
såsom skola, vårdnadshavare och socialtjänst med flera samverka för att hitta 
strategier för ökad närvaro.

I den reviderade kommungemensamma rutinen beskrivs hur samverkan 
mellan olika aktörer sker vid utredning om problematisk frånvaro. Vid den 
fördjupade kartläggningen av problematisk skolfrånvaro kan fler än mentor 
och exempelvis representant från skolans elevhälsoteam (EHT) delta, allt 
utifrån elevens behov. Den bedömning som görs av EHT kan omfatta 
exempelvis utredning av särskilt stöd, rekommendationer om kontakt med 
öppenvården, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, Habiliteringen 
och andra vårdaktörer. Skolans EHT består av skolledning, skolkurator, 
skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog, men kan också i enskilt 
elevärende bestå av externa aktörer. Rutinen ger ökade förutsättningar för 
dels likabehandling gällande hantering av problematisk skolfrånvaro, dels 
minskas risken för att utredningen av ett elevärende blir avhängigt endast en 
eller ett fåtal personer.

Erik Lanner Sandberg Andreas Forslund
Ekonomichef Kvalitets- och digitaliseringschef

Expedieras till:
Akten
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