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5. Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019 (FN 2019.004)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2019, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2019 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande
områden: verkställighet av nämndens beslut, uppdaterad attestförteckning och aktuella 
behörigheter i ekonomisystemet, systematiskt arbetsmiljöarbete, att verksamheten bedrivs i 
enlighet med kommunens kemikalieplan samt kontroll av rutiner för badvattenkvalitet. De 
kontrollerade områdena fungerar
enligt befintliga rutiner.

Handlingar
 §5 FN AU Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019
 Tjänsteskrivelse 2019-12-16, Internkontrollplan helårsuppföljning 2019
 Uppföljning internkontroll 2019

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-01-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019 (FN 2019.004)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden godkänner helårsuppföljningen av 
internkontrollen 2019, samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2019 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande områden: 
verkställighet av nämndens beslut, uppdaterad attestförteckning och aktuella behörigheter i 
ekonomisystemet, systematiskt arbetsmiljöarbete, att verksamheten bedrivs i enlighet med 
kommunens kemikalieplan samt kontroll av rutiner för badvattenkvalitet. De kontrollerade 
områdena fungerar enligt befintliga rutiner.

Yrkanden
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att frtidsnämndens arbetsutskott föreslår att 
fritidsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2019, samt överlämnar den 
till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-12-16, Internkontrollplan helårsuppföljning 2019
 Uppföljning internkontroll 2019

Expedieras till 
Akten Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan – Helårsuppföljning 
2019

Förslag till beslut
Fritidsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2019, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Internkontrollplanen för 2019 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande
områden: verkställighet av nämndens beslut, uppdaterad attestförteckning och 
aktuella behörigheter i ekonomisystemet, systematiskt arbetsmiljöarbete, att 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens kemikalieplan samt kontroll av 
rutiner för badvattenkvalitet. De kontrollerade områdena fungerar
enligt befintliga rutiner.

Handlingar

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen



Uppföljning internkontroll - 2019 (Fritidsnämnden)

Process/
rutin

Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
för
kontroll

Metod Frekvens Granskningens
genomförande

Granskningens
utfall

Åtgärd Status Ansvarig
chef

Ansvarig
för
åtgärd;

Slutdatum Status Kommentar

Verkställighet av
nämndens beslut

Uppföljning av
uppdrag till
förvaltningen som
har beslutats av
nämnden

Petri
Peltonen

Annica
Brozin

Total
granskning

2 ggr/år Förvaltningschef och
nämndsekreterare har granskat
fritidsnämndens beslut fattade
under 2019. Detta har skett den 24
juli, 2019 och 10 januari, 2020.
Besluten finns att tillgå i en
balanslista samt i en beslutsmatris.

Granskningarna
visar att alla fattade
beslut är utförda
eller under
pågående arbete.

Rutinen fungerar,
inga åtgärder krävs.

Fakturahantering Att uppdaterad
attestförteckning
finns

Petri
Peltonen

Elisabeth
Byström

Total
granskning

2 ggr/år Kontrollerat med kommuncontroller
och i Platina, kommunens centrala
ärende- och
dokumenthanteringssystem, huruvida
attestförteckning finns och om den är
uppdaterad.

Attestförteckningen
visade sig vid
halvårsgranskningen
inte vara
uppdaterad. Åtgärd
har vidtagits och
under hösten har en
uppdaterad
attestförteckning
tagits fram.

Attestförteckning
uppdateras

Petri
Peltonen

Elisabeth
Byström

2019-12-31 Avslutad Attestförteckning
har under hösten
2019 tagits fram.

Behörigheterna i
ekonomisystemet
överensstämmer med
aktuell
attestförteckning

Petri
Peltonen

Elisabeth
Byström

Total
granskning

2 ggr/år Controller har kontrollerat att
behörigheterna i ekonomisystemet
överensstämmer med roller och
ansvar.

Granskningen visar
att behörigheterna i
ekonomisystemet
har varit
uppdaterade med
aktuella personer,
roller och ansvar.

Rutinen fungerar,
inga åtgärder krävs.

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Tillbud och
arbetsskador
rapporteras i
samband med
händelsen

Petri
Peltonen

Ola Nilsson,
Torsten
Scott

Total
granskning

2 ggr/år Vallentuna kommun använder
verktyget KIA (Kommunernas
informationssystem om arbetsmiljö)
för anmälan av tillbud och
arbetsskador. Alla medarbetare har
tillgång till detta verktyg och kan
snabbt och enkelt göra anmälningar
via den. Alla ärenden som anmäls
hanteras av närmaste chef samt att
anmälan och arbetet med
efterföljande arbete med åtgärder
presenteras regelbundet för de
fackliga organisationerna i
forumet Verksamhetens
arbetsmiljögrupp (VAG). På central
förvaltning har medarbetarna
upplysts om verktyget KIA och dess
arbetssätt under ett personalmöte.

Under perioden har
inga allvarliga tillbud
eller arbetsskador
inträffat.

Allvarliga tillbud och
arbetsskador
rapporteras till
arbetsmiljöverket

Petri
Peltonen

Ola Nilsson,
Torsten
Scott

Total
granskning

2 ggr/år Chefer ansvarar för att anmälan till
Arbetsmiljöverket ska ske vi allvarliga
tillbud eller arbetsskador. Under
perioden har inga allvarliga tillbud

Under perioden har
inga allvarliga tillbud
eller arbetsskador
inträffat.

sida 1 av 2 (2020-01-16)



Process/
rutin

Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
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kontroll
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Granskningens
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för
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Slutdatum Status Kommentar

eller arbetsskador inträffat.

Kemikalieplan
och
kemikalierutin

Kontrollera att
verksamheten
bedrivs i enlighet
med kommunens
kemikalieplan och
kommunens rutin för
kemikaliehantering

Ola
Nilsson

Marie
Matsson, Ulf
Samuelsson,
Jan Wesén

Stickprov 2 ggr/år Miljö & Hälsa anmärkte på
Kvarnbadet att det inte
dokumenterades vilka mängder av
kemikalier som används. Nu
dokumenteras mängder kemikalier
som används.

Kontrollerat med
enhetschef att det
dokumenteras vilken
mängd kemikalier
som används på
Kvarnbadet och att
medarbetarna är
medvetna om
gällande rutiner.

En konsult från
Sweco har
genomfört en
riskinventering som
resulterade i
införskaffade av
en invallning för
saltsyra.

Rutinen fungerar,
inga åtgärder krävs.

Badvattenkontroll
- badplatser och
Kvarnbadet

Kontrollera att rutiner
för
badvattenkvaliteten
finns och efterlevs

Ola
Nilsson

Marie
Matsson, Ulf
Samuelsson,
Jan Wesén

Stickprov 2 ggr/år I samarbete med Miljö & Hälsa har
rutiner gåtts igenom. Vattenprover
tas en gång i månaden under juni, juli,
augusti. På Kvarnbadet tas
vattenprover var 14:e dag.

Uppföljningsmöte med Miljö & Hälsa
har genomförts under hösten.

Kontroll har skett av
att tydliga rutiner
finns upprättade och
dokumenterade
samt
kommunicerade till
medarbetare och till
Miljö & Hälsa. För
såväl
vattenprovtagning
vid badplatser som
vid Kvarnbadet.

Samtliga vattenprov
som tagits under
2019 visar att
badvattnet varit
tjänligt.
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