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§ 156
Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021 (KS 
2021.063)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.
 
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 
Anteckning
Ulf Nordlinder, revisionens ordförande, redogjorde 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
 §168 KS Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021
 §131 KS AU Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021
 Revisionsrapporter första halvåret 2021
 Kommunstyrelsens yttrande, revisionsrapport granskning av Informations- och 

cybersäkerhet
 Kommunstyrelsens yttrande, Revisionsrapport - förstudie rörande 

Sverigeförhandlingen
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport, granskning av personal- och 

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

utbildning
 Revisionsrapport, Förstudie rörande privata utförare
 Revisionsrapport, Förstudie rörande Sverigeförhandlingen
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Tjänsteskrivelse 

Revisionsrapporter slutet av 2020 samt 
första halvåret 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  slutet av 
2020 samt fösta halvåret 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 slutet av 2020 och första halvåret 
2021 

Kommunstyrelsen 

Informations- och cybersäkerhetsgranskning 
Missiv och rapport 2020-08-12 
Pwc har på uppdrag av dem förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning i 
syfte att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt och vidtagit en tillräcklig styrning, 
uppföljning och kontroll av informations- och cybersäkerhet i kommunen. 

Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning:  
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Ta fram formella rutiner för behörighetsgranskning, krav på granskning och 
säkerställ att systemägare har ansvaret för granskning. 
Kommunstyrelsens kommentar: 
Berörda system och dess information klassificeras i verktyget Klassa (fr. SKL). Där 
granskas systemets gällande rutiner och förhållningssätt för att upprätthålla samt 
bibehålla korrekta behörighetsnivåer. Verktyget används av systemförvaltare. För att 
ytterligare säkra att korrekta behörigheter används så kommer 
behörighetsgranskning initieras via redan existerande internkontroller och då ske 
med lämpligt intervall. Ett extra klassificeringssystem - Draftit, används av 
systemförvaltarna och i det ser man hur pass känslig information ett system 
innehåller, 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 handpåläggning. Riskerna med den 
mänskliga faktorn kommer därigenom minimeras. Ämnet diskuteras med befintlig 
leverantör.  

Formalisera sårbarhetshanteringen med definierade processer för hantering att 
upptäcka sårbarheter. 
Kommunstyrelsens kommentar: 
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. 

Säkerställ att återföring av lärdomar efter samtliga informationssäkerhetsincidenter 
görs genom att kravställa detta i relevant dokumentation, samt se till att det är känt 
inom organisationen och att det finns en dedikerad resurs som ansvarar för att detta 
sker. 
Kommunstyrelsens kommentar: 
Kansliet har anställt en informationssäkerhetssamordnare tillika dataskyddsombud 
som en dedikerad resurs med ett övergripande ansvar för hanteringen av 
informationssäkerhetsincidenter. En funktion för att rapportera både 
informationssäkerhetsincidenter och personuppgiftsincidenter är under framtagande. 
Beroende på vilken incident det är man ska rapportera, så får man besvara olika 
frågor, exempelvis om vad som har hänt, vilka som är berörda samt vilka åtgärder 
som vidtagits. När fler incidenter rapporteras in så kommer incidentrapporterna 
sammantaget att utgöra ett viktigt underlag för en vidare analys med syftet att hitta 
proaktiva åtgärder som kommunen kan implementera som en del av sitt 
informationssäkerhetsarbete. Incidenthanteringen kommer också att utgöra en del i 
den årliga rapporteringen gällande informationssäkerhet till ledningen, detta i 
enlighet med kommunens ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Den årliga 
rapporten kommer också att finnas tillgänglig för organisationen i stort att ta del av. 
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Ta fram stödmaterial för framtagning av återställningsplaner på övergripande nivå 
samt för specifika system. Säkerställ att systemägare med ansvar för att ta fram 
återställningsplaner är införstådda med detta ansvar. 
Kommunstyrelsens kommentar: 
En checklista över infrastrukturella system har uppdaterats och arbete pågår just nu 
för återställningsplaner för verksamhetskritiska system. Utöver just 
återställningsplaner så håller det på att skapas en informationsbank i Stratsys, 
kommunens plattform som används för planering, genomförande och uppföljning. 
Informationsbanken ska innehålla all relevant information kring de system som finns 
i verksamheten och fungera som ett stöd åt systemförvaltare och övrig berörd 
personal. Detta kommer ge en pedagogisk och överskådlig insikt i respektive systems 
processer, funktioner och beroenden. Dessutom underlättar det i kommunens arbete 
med förbättringsåtgärder, underhåll, drift, dokumentering samt kunskapsöverföring. 

 

Svar på revisionens granskning av personal- och 
kompetensförsörjning 
Missiv och rapport 2020-11-20 
Pwc har på uppdrag av dem förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning i 
syfte att bedöma huruvida kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och 
kompetensförsörjning är ändamålsenliga. 
 
Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning:  
Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen 
rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att: 
 
Säkerställa en kommunövergripande och enhetlig struktur för 
kompetensförsörjningsarbetet där prognoser, behov, mål, aktiviteter och 
uppföljningar framgår. 
Kommunstyrelsens kommentarer: 
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. 
Kommunstyrelsens kommentarer: 
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. 
Kommunstyrelsens kommentarer: 
Under 2021 kommer HR-avdelningen att se över hur samverkan med universitet och 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 
 2021-09-09 
 DNR KS 2021.063  
 SID 4/6 

  
  
  
  
  
  
  

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. 
Kommunstyrelsens kommentarer: 
HR-avdelningen kommer under våren 2021 att se över rutinerna 
föravslutningssamtal, 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. 

Konsekvenser för barn 
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang. 

Förstudie rörande Sverigeförhandlingen – För kännedom 
Missiv och rapport 2021-02-08 

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

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

Mot bakgrund av denna förstudie finns det starka skäl för oss revisorer att 
fortsättningsvis följa utvecklingen inom Sverigeförhandlingen. Detta gäller såväl den 
ekonomiska utveckl-ingen som utfallet gentemot bostadsåtagandet.  

Vi överlämnar härmed förstudien till Kommunstyrelsen för kännedom. Vi kommer 
sanno-likt i olika sammanhang återkomma till styrelsen för dialog om olika aspekter 
avseende risker och riskhanteringen rörande kommunens åtaganden vad avser 
Sverigeförhandlingen. 

Kommunstyrelsen kommentarer: 
Mot bakgrund av förstudien finns det skäl för revisorer att fortsätta följa utvecklingen 
inom Sverigeförhandlingen. Detta gäller såväl den ekonomiska utvecklingen som 
utfallet gentemot bostadsåtagandet. 
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Barn- och ungdomsförvaltningen 

Rätten till utbildning 
Missiv och rapport 2020-09-30 

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning i 
syfte att bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställer ändamålsenliga rutiner 
och processer för att upptäcka, utreda och åtgärda elevers frånvaro och främja 
deras närvaro. 

Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning:  
 
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. 
Barn- och ungdomsnämndens kommentar: 
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 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. 
 
Säkerställa att anmälningar om frånvaro samt analyser av arbetet 
gällande frånvaro/närvaro når nämnden i en sådan omfattning att 
nämnden löpande har inblick i arbetet och vid behov kan vidta åtgärder. 
Barn- och ungdomsnämndens kommentar: 
Nämndens riktlinjer om barns rätt till utbildning - skolpliktsbevakning och 
skolfrånvaro, säkerställer nämndens möjlighet att följa upp problematisk frånvaro 
både på aggregerad nivå och på individnivå. Ärenden som bereds i individutskottet 
går vidare till nämnden och uppföljning kan alltid ske när barn- och 
ungdomsförvaltningen upptäcker avvikelser eller på initiativ från nämnden. Barn och 
ungdomsförvaltningen följer upp elevers frånvaro kontinuerligt och rapporterar 
till nämnden som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
 
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. 
Barn- och ungdomsnämndens kommentar: 
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 I 
den reviderade kommungemensamma rutinen beskrivs hur samverkan mellan olika 
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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. 

Konsekvenser för barn 
Barns lagstadgade rätt till utbildning är utgångspunkten för revisionsrapporten och 
det arbete som barn- och ungdomsförvaltningen utfört efter att ha tagit del av den. 

 

Ej besvarade revisionsrapporter 

Kommunstyrelsen 

Förstudie rörande privata utförare, 2021-08-23 

 

Erik Lanner Sandberg (din närmaste chef) Johanna Harling 
Ekonomichef TF Kvalitetschef 
 

   
Expedieras till: 
Akten 

Ekonomiavdelningen
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