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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66
Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder (KS 2019.019)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner den samlade bedömningen och nämndernas
uppföljning av internkontroll.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska nämnderna i samband med
årsredovisningens och delårsrapportens upprättande rapportera resultatet från
uppföljningen av internkontrollen till kommunstyrelsen.
Vid helårsuppföljningen anges vilken process eller rutin samt kontrollmoment som
har granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och utfall. Varje nämnds 
rapport innehåller också en åtgärdsuppföljning. Vid helårsuppföljningen för
samtliga nämnder tillkommer också en samlad bedömning och sammanfattning av
hur kommunens interna kontrollsystem fungerar. Helårsrapporten delges
kommunfullmäktige i anslutning till behandlingen av kommunens årsredovisning.
Kommunledningskontorets samlade bedömning av kommunens internkontroll är att den 
fungerar väl.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §33  Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
 Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Socialnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Kommunstyrelsens arbetsutskott, Internkontroll, helårsuppföljning 2019
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§ 33
Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder (KS 2019.019)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen godkänner den samlade bedömningen och nämndernas
uppföljning av internkontroll.
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska nämnderna i samband med
årsredovisningens och delårsrapportens upprättande rapportera resultatet från
uppföljningen av internkontrollen till kommunstyrelsen.
Vid helårsuppföljningen anges vilken process eller rutin samt kontrollmoment som
har granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och utfall. Varje nämnds 
rapport innehåller också en åtgärdsuppföljning. Vid helårsuppföljningen för
samtliga nämnder tillkommer också en samlad bedömning och sammanfattning av
hur kommunens interna kontrollsystem fungerar. Helårsrapporten delges
kommunfullmäktige i anslutning till behandlingen av kommunens årsredovisning.
Kommunledningskontorets samlade bedömning av kommunens internkontroll är att den 
fungerar väl.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Socialnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Kommunstyrelsens arbetsutskott, Internkontroll, helårsuppföljning 2019
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Tjänsteskrivelse

Internkontroll, helårsuppföljning 2019, 
samtliga nämnder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner den samlade bedömningen och nämndernas
uppföljning av internkontroll.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendet i korthet
Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska nämnderna i samband med
årsredovisningens och delårsrapportens upprättande rapportera resultatet från
uppföljningen av internkontrollen till kommunstyrelsen.
Vid helårsuppföljningen anges vilken process eller rutin samt kontrollmoment som
har granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och utfall. Varje 
nämnds rapport innehåller också en åtgärdsuppföljning. Vid helårsuppföljningen för
samtliga nämnder tillkommer också en samlad bedömning och sammanfattning av
hur kommunens interna kontrollsystem fungerar. Helårsrapporten delges
kommunfullmäktige i anslutning till behandlingen av kommunens årsredovisning.

Kommunledningskontorets samlade bedömning av kommunens internkontroll är att 
den fungerar väl.

Kommunledningskontorets synpunkter

En del brister har uppmärksammats vid de genomförda granskningarna. Samtliga
nämnder har, i de fall avvikelser upptäckts, tagit fram åtgärder och beskrivit dessa i 
respektive nämnds rapport för helårsuppföljning. 

Genom den kontinuerliga kontrollen uppdagas svagheter på ett tidigt stadium och
leder oftast till en snabb åtgärd. Under året har förvaltningarna redovisat
uppföljningen av internkontrollen till respektive nämnd i samband med delårs- och
årsbokslutet. Kommunledningskontorets bedömning är att den interna styrningen
och kontrollen är tillräcklig och väl fungerande inom
Vallentuna kommuns nämnder.

I början av 2019 antog varje nämnd i Vallentuna kommun en internkontrollplan.
Planen anger vad som ska granskas under året. Nedan redovisas upptäckta brister i en 
sammanfattande text för varje nämnd tillsammans med planerade eller utförda 
åtgärder.
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Kommunstyrelsen
Stickprovskontroll har utförts för att granska om kommunen har kännedom om och 
efterlever kommunens styrdokument. Avvikelse identifierades vid granskning av 
förvaltningarnas redogörelse för arbetet enligt riktlinjer för arbete med säkerhet. 
Åtgärd beskrevs i helårsrapporten och kommer att åtgärdas i det planerade arbetet för 
risk- och sårbarhetsanalys (RSA) samt det pågående arbetet med ökat civilt försvar. 
Kommunstyrelsen beskriver att säkerhets- och beredskapsfrågor kommer att få ett 
tydligare fokus under 2020.

Kommunstyrelsens granskning av nämndernas rapportering vid tertialrapport och 
delårsrapport enligt rutin visade på brister. Granskningen avsåg om rapportering till 
kommunledningskontoret skett i enlighet med kommunicerad tidsplan. Flera 
nämnder har inte lämnat sin rapportering i tid. Vid det andra granskningstillfället var 
det en avsevärd förbättring vilket tyder på att utförd åtgärd i form av tydligare 
kommunikation gett effekt. 

Kontroll av rättvisande resultat har skett genom granskning av om 
leverantörsfakturor med belopp som överstiger 100 tkr har periodiserats korrekt 
enligt kommunens rutin. Granskningen av rättvisande resultat visar en avvikelse i 
form av en felkontering som har åtgärdats. Granskningen visar på en avsevärd 
kvalitetshöjning i jämförelse med resultatet av granskningen 2018. 

Granskning av avtalskontroll och beslut om inköp har utförts inom de fem största 
produktkategorierna för varor. Granskningen avsåg kontroll av hur stor volym av 
inköpen som gjorts av avtalade leverantörer samt hur många leverantörer inom 
området som är avtalade. Utfallet visar på stora avvikelser främst inom området 
tekniska artiklar där knappt två procent av inköpen har skett via avtalade 
leverantörer. Tekniska artiklar har inhandlats av 157 olika leverantörer av vilka endast 
4 var avtalade. Kommunstyrelsen beskriver omfattande åtgärder. Det pågående 
arbetet med att införa certifierade beställare på varje förvaltning kommer sannolikt 
leda till högre avtalstrohet. Det arbetet är klart på kultur-,fritids- och barn-och 
utbildningsförvaltningen. Arbetet med att införa certifierade beställare på 
samhällsbyggnadsförvaltningen är påbörjat. Kommunens ledningsgrupp har i 
december 2019 fattat beslut om att införa ett beställningssystem. Systemet innebär 
styrning av inköp för att säkerställa avtalstrohet.

Vid granskning av om kommunens avtalskatalog innehåller aktuella prislistor 
upptäcktes brister. En rutin för att säkerställa tillgång till aktuell prislista ska tas 
fram.

Granskning av om utbetalda arvoden till förtroendevalda matchar uppdrag och 
registrerade sammanträden visade på en avvikelse. Felet korrigerades vid nästa 
löneutbetalning. 

Kontroll har utförts för att se om det för varje verksamhetssystem finns avtal för 
servicenivåer, så kallat Service Level Agreement (SLA), samt om dessa efterlevs. 
Utfallet visar att hälften av kommunens verksamhetssystem inte har avtalat SLA. 
Resultatet kan inte tolkas som brister i varje enskilt fall utan det beror på hur kritiskt 
varje system bedöms vara. Granskningen visade på att flera systemförvaltare inom 
kommunen inte hade kännedom om systemet har avtalad SLA-nivå och följaktligen 
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inte om det efterlevs. Kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att tydliggöra ansvaret för 
respektive systems systemägare och systemförvaltare.

Kontroll av om IT-områdets konton speglar aktuella användare har utförts. Varje 
anställd har ett konto i det totala användarbeståndet. Vid granskning upptäcktes 800 
felaktigheter i användarbeståndet. Samtliga felaktigheter har korrigerats. En 
automatik byggs in i systemet så att ett konto avslutas om det varit inaktivt längre tid 
än 12 månader. En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram rutiner för vad som 
behöver hanteras när en anställd avslutar en anställning i kommunen.

Vid granskning av hantering av avfall visades att återvinning av mobiltelefoner och 
annan elektronik inte är säkerställd. Källsortering fungerar inte på ett 
tillfredsställande sätt på kommunledningskontoret. Ett kommunövergripande arbete 
pågår för att ta fram rutiner.

Skolor, förskolor och vårdinrättningar omfattas av tillsyn inom miljöbalken och 
bestämmelser om löpande egenkontroll. Kunskaperna om dessa krav är mycket 
bristfällig. Styrning, stöd och verktyg behöver utvecklas och samverkan inrättas 
mellan central förvaltning, verksamheter och miljöavdelningen inom bygg- och 
miljötillsynsnämnden som är tillsynsmyndighet.

Kommunens interna hyresavtal har granskats varvid avvikelser upptäcktes. Avtalen 
var till viss del otydliga och en del avtal speglade inte de faktiskt kostnaderna. 
Felaktigheterna har korrigerats och en rutin har införts för stickprovskontroll två 
gånger per år. Likaså har fakturering enligt de interna avtalen granskats genom 
stickprovskontroll. Granskningen visade på otydligheter i avtal för vilka ytor som 
debiterades. Ett avtal saknades helt. Granskningen visade även att hyrorna enligt 
avtal är för låga vilka kommer att korrigeras inför 2021.

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden har granskat efterlevnad av GDPR och resultatet visar 
på brister. Bristerna består i att det inte är möjligt att i kommunens avtalskatalog få 
en särskild förteckning över personuppgiftsbiträdesavtal. Ett kommunövergripande 
arbete pågår för att färdigställa ett register för den personuppgiftsbehandling som 
utförs inom varje nämnds ansvar.

Kontroll av om referenstagning och bakgrundskontroller utförs inför rekrytering har 
skett. Stickproven visar på några avvikelser där bakgrundskontroll mot sociala medier 
och Google-sökningar inte har gjorts. Åtgärder har vidtagits genom 
utbildningsinsatser.

Förvaltningen har granskat om verksamheternas krisplaner fungerar 
tillfredsställande. Avvikelser finns inom förskolans organisation där granskningen 
visar att inte alla förskolor har en krisplan. Detta ska åtgärdas under 2020.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har granskat efterlevnad av GDPR och resultatet visar på 
brister. Bristerna består i att det inte är möjligt att i kommunens avtalskatalog få en 
särskild förteckning över personuppgiftsbiträdesavtal. Ett kommunövergripande 
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arbete pågår för att färdigställa ett register för den personuppgiftsbehandling som 
utförs inom varje nämnds ansvar.

Granskning har skett inom inköpsområdet där inköp har kontrollerats. Granskningen 
visar att inköp har gjorts vid flera tillfällen utanför upphandlat avtal. 
Informationsinsatser har vidtagits för att säkerställa att kunskap finns om offentliga 
upphandlingar och att kommunens inköpsrutiner följs.

Kontroll av om referenstagning och bakgrundskontroller utförs inför rekrytering har 
skett. Stickproven visar på några avvikelser där bakgrundskontroll mot sociala medier 
och Google-sökningar inte har gjorts. Åtgärder har vidtagits genom 
utbildningsinsatser.

Utbildningsnämnden har granskat om processen kring åtgärder mot kränkande 
behandling fungerar tillfredsställande. Undersökningen visar på att ledningen inte 
alltid får kännedom om kränkningar. Åtgärder har vidtagits genom att delge 
information. Nämnden bedömer att ytterligare information och kompetens behövs.

Socialnämnden
Inom området arkivering och gallring har socialnämnden granskat om arkivering och 
gallring skett enligt dokumenthanteringsplan. Kontrollen visar att arbetet skett senare 
än vad som tidsramarna anger i planen. Åtgärder har vidtagits genom att ta fram en 
rutin och utse ansvariga för den praktiska hanteringen. Nämnden har identifierat att 
det finns behov av att utveckla rutinen ytterligare.

Inom upphandlingsområdet har socialnämnden granskat om inköp gjorts inom 
befintliga avtal. Viss avvikelse har upptäckts vid kontroll. Utbildningsinsatser har 
utförts för att säkerställa att inköp görs inom befintliga avtal. 

Nämnden har också granskat om direktupphandlingar vid synnerliga skäl har skett i 
enlighet med rutin och delegationsordning. Granskningen visar på brister. Under 
2020 kommer nya rutiner och mallar att implementeras som ska kvalitetssäkra 
inköps- avtalsprocessen.

När det gäller rutinen kring kundfakturaunderlag har nämnden granskat om 
debiteringen är korrekt. Några avvikelser har förekommit vilka beror på att 
verksamhetssystemet Treserva inte varit helt uppdaterat. Åtgärder för att förbättra 
rutinerna har vidtagits och arbete med att utveckla dem vidare fortsätter under 2020.

Granskning av rutiner för bakgrundskontroller och referenstagning vid rekryteringar 
har utförts. Även om avvikelser inte har upptäckts så har ett arbete inletts för att 
vidareutveckla arbetet med referenstagning och bakgrundskontroller i samband med 
rekryteringar.

Nämnden har, inom process information i datasystem, kontrollerat verksamheternas 
loggkontroller av journalföring i hälso- och sjukvårdsdokumentation samt 
socialdokumentation. Granskningen visar på brister. Informationsinsatser genomförs 
för att säkerställa att rutin följs. Loggkontroll kommer att utföras på de enheter som 
inte gjort detta och resultatet kommer att följas upp.
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Kontroll av nämndens arbete med miljöledning har utförts. Granskning har skett av 
om varje avdelning eller enhet har informerat personalen om kommunens arbete med 
miljöfrågor. Resultatet av granskningen visar att 60 procent av avdelningarna eller 
enheterna haft sådan genomgång. Åtgärder består i att informera berörda chefer och 
tillse att kontroll genomförs under första halvåret 2020.

Inom nämndens systematiska brandskyddsarbete har kontroll gjorts om det finns 
dokumenterad verksamhetsbeskrivning där brandskydd finns beskrivet för lokaler. 
Granskningen visade att det råder osäkerhet kring vad som anses med 
verksamhetsbeskrivning och bedömningen är att det inte upprättas 
”Verksamhetsbeskrivningar av brandskyddet” enligt lagen om skydd mot olyckor för 
de verksamheter som omfattas av denna bestämmelse. Resultatet har kommunicerats 
till kommunens brandskyddssamordnare som har kontaktat brandförsvaret för att få 
vägledning i hur kommunen ska agera i frågan.

Utifrån fiktiva scenarion har granskning skett för att kontrollera att verksamheternas 
krisplaner fungerar tillfredsställande. Avvikelser identifierades. Åtgärder vidtas för att 
komplettera handlingsplaner samt att implementera dessa i verksamheterna. Det 
gäller handlingsplan inom hemtjänsten vid snöoväder, handlingsplan vid ökad 
belastning eller resursbrist på Väsbygården, handlingsplan vid elavbrott kombinerat 
med vinterkyla, handlingsplan för om smittsam sjukdom slår ut stora delar av 
personalgrupperna samt handlingsplan för längre period med extremvärme.

Fritidsnämnden
Fritidsnämndens granskning av om en uppdaterad attestförteckning finns för 
fakturahanteringen visade på brister. Åtgärder vidtogs efter kontroll och vid 
nästkommande granskning visades ingen avvikelse. 

Kulturnämnden
Kulturnämndens granskning av om en uppdaterad attestförteckning finns för 
fakturahanteringen visade på brister. Åtgärder vidtogs efter kontroll och vid 
nästkommande granskning visades ingen avvikelse. 

Nämndens granskning av fakturering av terminsavgifter visade på felaktigheter 
beroende på fel i verksamhetssystemet StudyAlong. Felen har åtgärdats.

Granskning har skett om verksamheterna hanterar avfall och källsorterar i enlighet 
med kommunens avfallsföreskrifter. Granskningen visar att det finns begränsade 
möjligheter för besökare att sortera avfall i några av kommunens offentliga lokaler 
som bibliotek, kulturhus, kulturskolan och Vallentuna teater. Åtgärder har vidtagits. 
Under 2019 har avfallskärl köpts in som möjliggör sortering av brännbart, papper och 
pant i biblioteket och kulturhuset.

Bygg- och miljötillsynsnämnden
Bygg- och miljötillsynsnämnden har granskat om delegationsbeslut har anmälts till 
nämnd enligt rutin. Granskningen visade på brister och dessa har åtgärdats med en 
reviderad rutin.
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Inom området statistik granskades om ärenden blivit korrekt registrerade i 
verksamhetssystemet. Avvikelse identifierades där ärenden felaktigt klassificerats 
som planerad tillsyn när de istället tillhörde kategorin händelsestyrd tillsyn. Åtgärd är 
planerad där processen ska granskas för att ärendena ska kunna följas upp genom 
sökning i systemet.

Granskning av processen i bygglov skede 1 och 2 visade på avvikelser. Ett ärende hade 
blivit felaktigt rättidsprövat. En granne som underrättats om ett beslut ska inkomma 
med en eventuell överklagan inom fyra veckor från det att ärendet kungjorts i Post 
och Inrikes tidningar, POIT. Överklagan inkom fyra veckor och en dag efter 
publiceringsdatumet men skickades ändå till länsstyrelsen för överprövning. 
Genomgång av rutiner samt ansvarsfördelning kommer att ses över. Granskningen 
visade också på avvikelser där ärenden saknade handlingar i verksamhetssystemet 
och ärenden där beslut inte blivit expedierade. Åtgärder kommer att vidtas för att 
säkerställa att rutinen kring expediering fungerar. Nämnden beskriver att det behöver 
tydliggöras vem som ska utföra vilket moment, vilka handlingar som ska expedieras 
samt hur ärenden ska klarmarkeras innan direktarkivering utförs.

Kontroll av ärenderegistrering inom obligatorisk ventilationskontroll, OVK, har 
utförts. Vid granskningen upptäcktes att endast ett av totalt 73 inkomna ärenden har 
registrerats i verksamhetssystemet ByggR. Övriga ärenden har hanterats manuellt där 
de sorterats in i bokstavsordning i arkivet. Nytt arbetssätt planeras för att samtliga 
ärenden ska kunna diarieföras i ByggR.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Nämndernas helårsrapporter

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Revisorerna
Samtliga nämnder
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§ 6
Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019 (BUN 
2019.040)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner helårsrapport för internkontroll 2019.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har i början av året antagit en internkontrollplan för
2019. Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för 2019. Resultatet av 
granskningen har sammanställts i en helårsrapport till barn- och ungdomsnämnden för 
godkännande.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §4 BUN AU Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019
 Tjänsteskrivelse internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019
 Internkontrollplan Barn- och ungdomsnämnden 2019
 Internkontroll  helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019
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Tjänsteskrivelse 

Internkontroll helårsuppföljning barn- 
och ungdomsnämnden 2019 
 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner helårsrapport för internkontroll 2019. 

Ärendet i korthet 
Barn- och ungdomsnämnden har i början av året antagit en internkontrollplan för 
2019. Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för 2019. Resultatet av 
granskningen har sammanställts i en helårsrapport till barn- och ungdomsnämnden 
för godkännande. 
 

Handlingar 
1. Internkontrollplan barn- och ungdomsnämnden 2019 
2. Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019 
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Uppföljning internkontroll 
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns verk-
samhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och reda 
på alla processer och rutiner. 
 
Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har grans-
kats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall. 

Process/rutin: 

GDPR 

Kontroll av efterlevnad av GDPR 

Granskningens genomförande 

Granskningen har genomförts genom sökningar i kommunens avtalskatalog samt genom kontakt 
med systemförvaltare för avtalskatalogen. Information om kommunens arbete och syfte med att 
upprätta ett behandlingsregister, har inhämtats från kommunens dataskyddsombud. 

Granskningens utfall 

Barn- och ungdomsförvaltningens kontroll visar på brister kopplat till efterlevnad av GDPR. Bris-
terna består i att det inte är möjligt att i kommunens avtalskatalog få en särskild förteckning över 
barn- och ungdomsförvaltningens personuppgiftsbiträdesavtal. På grund av att avtalskatalogen inte 
är komplett saknas även möjlighet att säkerställa förekomsten av barn- och ungdomsförvaltningens 
samtliga avtal och personuppgiftsbiträdesavtal. 

Under hösten 2019 deltog barn- och ungdomsförvaltningens dataskyddssamordnare i kommunens 
arbete med att färdigställa ett register över den personuppgiftsbehandling som utförs under varje 
nämnds ansvar. Registret kommer att omfatta både digital och manuell hantering av personuppgif-
ter samt kopplas till personuppgiftsbiträdesavtal när så krävs. Därigenom ökar barn- och ungdoms-
förvaltningens möjligheter att säkerställa efterlevnad av GDPR vad gäller den personuppgiftsbe-
handling som sker under utbildningsnämndens ansvar. 

Åtgärd Status 

Kommungemensamt färdigställa ett register över 
den personuppgiftsbehandling som utförs under 
varje nämnds ansvar. Registret ska omfatta både 
digital och manuell hantering av personuppgifter, 
samt kopplas till personuppgiftsbiträdesavtal när så 
krävs. Registreringen sker i Draftit Privacy och om-
fattar registrering av förvaltningens digitala system 
samt registrering av all manuell hantering av per-
sonuppgifter på förvaltningen och ute i förvaltning-
ens verksamheter. 

 Pågående 
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Process/rutin: 

Inköp 

Avtalstrohet, att vi följer ramavtal 

Granskningens genomförande 

Granskningen har genomförts med hjälp utav kommunens fakturasystem och avtalskatalog. Peri-
oden som har granskats är mars- juli 2019 och urvalet är konto för undervisningsmaterial. På detta 
konto bokförs exempelvis inköp av reservdelar till fordonsprogrammet och byggmaterial till bygg- 
och anläggningsprogrammet. Från detta konto sorterades leverantörerna i bokstavsordning, sedan 
valdes varannan leverantör ut och från dessa utvalda granskades en faktura vardera. 

  

Kontroll utgjordes den 9/1-2020 enligt följande: De tio första fakturorna mellan 10000 och 20000 
inom de kommunala förskolorna kontrollerades utifrån om de köpta varorna/tjänsterna gjorts ge-
nom kommunens upphandlade leverantörer. 

Granskningens utfall 

Sammantaget så granskades 14 olika fakturor. För en av dessa fakturor fanns en upphandlad leve-
rantör som inte användes utan köp gjordes hos en annan icke upphandlad leverantör. För övriga 13 
fakturor hade Vallentuna kommun inte ett avtal gällande de köpta produkterna, vilket betyder att 
specifik leverantör inte behöver användas. 

I bilaga till rapporten finns en lista över de leverantörer som har granskats. 

I andra granskningen uppdagades de fem av tio avvikelser. Gymnasiet har alltså inte handlat av 
upphandlad leverantör. 

Åtgärd Status 

Informera om kommunens inköpsrutiner, för att 
säkerställa att kunskap finns och därmed se till att 
vi håller oss till upphandlade leverantörer där det 
finns ramavtal. 

 Ej påbörjad 

Process/rutin: 

Rekrytering 

Referenstagning och andra bakgrundskontroller genomförs (t ex kon-
troll av tidigare LAS-dagar / tidigare anställningar (och avgångsorsak) 
i kommunen, uppvisande av registerutdrag mm, sökning på Google 
mm) 

Granskningens genomförande 

Kontroll har gjorts under hösten 2019. Enkät med sex frågor om bakgrundskontroller skickades till 
samtliga rektorer. Frågorna inkluderade intern och extern referenstagning, kontroll av belastnings-
register, lärarlegitimation, "LAS"-dagar samt sökning på Google/sociala medier. 

Granskningens utfall 

Stickproven visar att efterfrågade bakgrundskontroller utförs på ett tillfredsställande sätt. Ett un-
dantag var sökning i sociala medier eller på Google där 60% av de svarande inte gjorde denna bak-
grundskontroll. 
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Åtgärd Status 

Rekryteringsutbildning/genomgång för chefer och 
administratörer i verksamheterna. 

 Pågående 

Kommentar 
Utförs av rekryteringsansvarig på centrala HR-avdelningen. 

Process/rutin: 

Miljöledning 

Verksamheternas följer kommunens rutin för kemikaliehantering. 

Granskningens genomförande 

Granskningen har genomförts genom stickprov från en slumpmässigt vald verksamhet i respektive 
förskola, grundskola och gymnasieskola där skolledare intervjuats. Granskningen har också inklu-
derat intervju med kökschef i ett slumpmässigt valt skolkök. 

Frågor som ställts under granskningen: 

Kemikalierutin-efterlevnad: 
Verksamhetsansvarig: 

• finns lokal kemikalierutin? 
• finns kännedom om den övergripande kommungemensamma kemikalierutinen? 
• finns kemikalieförteckning? 
• finns uttalat vilka kemikalier som köps in/inte köps in ur miljösynpunkt? 
• görs en riskbedömning för miljö och arbetsmiljö avseende kemikalier? 
• har medarbetare tillräcklig kunskap om hur de ska agera vid spill, tillbud och olyckor? 
• finns utrustning att använda vid hantering av kemikalier eller spill? 
• uppfyller lokaler och förvaringsmaterial de krav som finns på säkerhet och miljö? 

  

Granskningens utfall 

Stickprov visar att den kommunövergripande kemikalierutinen inte används i det praktiska arbetet 
men att det finns en medvetenhet om att den existerar. Istället har verksamheterna egna lokala ruti-
ner. På skolor och gymnasiet hanteras kemikalier främst i kemisalarna. Den institutionsansvarige 
läraren har delegation på ansvaret kring hantering av kemikalier. Den som skriver på delegationen 
intygar att tillräcklig kunskap finns. För att ta reda på hur verksamheterna arbetar med kemikalier i 
till exempel den delegeringen behövs fördjupad insyn. Det är ett utvecklingsområde om än inte en i 
granskningen avvikelse. Verksamheterna inspekteras av miljötillsynen och bedöms där om de arbe-
tar korrekt eller inte. 

Den årliga interna miljörevisionen har påvisat utvecklingsområden kring rutin/ kvalitetsarbete 
inom miljöområdet. Kommunledningskontorets miljöstrateg och Barn- och ungdomsförvaltningens 
avdelningschef för kost miljö och folkhälsa diskuterar möjliga utvecklingsinsatser som kan present-
eras för barn och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp vid tillfälle under 2020 om behov finns. 

Granskningen visar inte på någon avvikelse i arbetssätt från kommunens rutin för kemikaliehante-
ring men skolköken saknar idag en fullständig kemikaliepärm vilket behöver åtgärdas. Den är under 
framtagande och den kommunövergripande kemikalierutinen ligger till grund för arbetet. Kemika-
liepärmen beräknas klar under första tertialen 2020. 

Åtgärd Status 

Ta fram en fullständig kemikaliepärm till skolköken  Pågående 
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Verksamheterna hanterar avfall och källsorterar i enlighet med kom-
munens avfallsföreskrifter, med fokus på korrekt hantering av farligt 
avfall, elektronik och batterier. 

Granskningens genomförande 

Granskningen har genomförts genom stickprov från en slumpmässigt vald verksamhet i respektive 
förskola, grundskola och gymnasieskola där skolledare intervjuats. Granskningen har också inklu-
derat intervju med kökschef i ett slumpmässigt valt skolkök. 

Frågor som ställts under granskningen: 

• finns kännedom om kommunens övergripande avfallsföreskrifter? 
• finns lokala rutiner för avfallshantering? 
• förekommer hantering av farligt avfall, elektronik och batterier? 
• hur hanteras farligt avfall i verksamheten? finns separat kärl? 
• utnyttjas hämtningen som SBF föreslår årligen? 

Granskningens utfall 

Granskningen visar att verksamheterna hanterar mer eller mindre farligt avfall så som kemikalie-
rester, elektronik, batterier, lysrör och glödlampor. Farligt avfall förvaras på olika sätt, utifrån de 
förutsättningar som finns. Verksamhetsansvarig eller vaktmästare beställer hämtning vid behov. 
Förutsättningarna för källsortering ser mycket olika ut. Alla verksamheter uttrycker viljan att 
källsortera fler fraktioner men att hinder finns för att göra det, till exempel utrymmesbrist, hante-
ringsproblematik, ekonomi, fula sorteringskärl med mera. Den årliga interna miljörevisionen har 
påvisat utvecklingsområden inom källsortering. 

Granskningen visar inte upp avvikelser kring verksamheternas hantering av farligt avfall, elektronik 
och batterier men det finns utvecklingsområden för källsortering som ska utvecklas framåt. Barn- 
och ungdomsförvaltningen har under 2020 som aktivitet att inventera hur källsortering går till på 
respektive enhet och ta fram en handlingsplan för hur fler kan komma igång att källsortera eller 
källsortera fler fraktioner. Ett uppskattat stöd från verksamheterna sida är om förvaltningen tar 
fram kostnadsberäknade förslag och lösningar som rektor kan förhålla sig till och fatta beslut om. 

Process/rutin: 

Tillhandahålla elevhälsa / 5.5.2 Bedriva icke journalförande 
verksamhet  

Att icke journalförande verksamhet bedrivs i enlighet med gällande 
riktlinjer och rutiner 

Granskningens genomförande 

Samtliga aktuella ärenden har under november 2019 gåtts igenom och granskats, utifrån antal, ak-
tualitet, tid för öppet ärende samt pågående arbete/uppdrag med ärenden som inte inkommit som 
ansökan till enheten. 

Granskningens utfall 

Antal ärenden till enheten under 2019 är konstant utifrån jämförelser med tidigare år. Gransk-
ningen har lett till att medarbetarna mer aktivt har avslutat fler ärenden. I granskningen har det 
framkommit att många har pågående uppdrag/ärenden som inte har inkommit till enheten med en 
ansökan. Enheten har identifierat ett behov av att klargöra vilken typ av uppdrag som ska skötas ut-
ifrån en ärendebas (exempelvis fortbildning till arbetsgrupp)och vad som kan vara ett uppdrag utö-
ver det (konsultation på EHT). 
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Åtgärd Status 

Förtydliga rutinerna för vilka uppdrag som behöver 
registreras som ärende för att arbeta likvärdigt och 
ha tillförlitlig statistik. 

 Avslutad 

Process/rutin: 

Tillhandahålla elevvårdande verksamhet / 5.6.3 Åtgärda krän-
kande behandling  

Att processen kring kränkande behandling fungerar tillfredsställande 

Granskningens genomförande 

Granskningen genomfördes i slutet av 2019 genom intervjufrågor till skolledningen. 

Granskningens utfall 

Enligt gymnasiets skolledning fungerar processen bättre än tidigare. Dock får inte ledningen alltid 
kännedom om kränkningar och elever upplevs inte vara tillräckligt aktiva i att berätta om kränk-
ningar till personalen. Personalen kan också bli bättre på att anmäla och utreda kränkningar. In-
formation gällande processen har tagits upp på personalkonferens på gymnasiet i januari 2020. 
Granskningen visar att det finns utvecklingsmöjligheter vad gäller information och kompetens kring 
processen kränkande behandling. 

Åtgärd Status 

Djupare kartläggning av processen kring kränkande 
behandling genom vidare utredning utifrån rektors-
, lärar- och elevperspektiv 

 Ej påbörjad 

 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
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§ 8
Internkontroll helårsuppföljning utbildningsnämnden 2019 (UN 2019.012)

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner helårsrapport för internkontroll 2019.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har i början av året antagit en internkontrollplan för
2019. Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för 2019. Resultatet av 
granskningen har sammanställts i en helårsrapport till utbildningsnämnden för godkännande.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §6 UN AU Internkontroll helårsuppföljning utbildningsnämnden 2019
 Tjänsteskrivelse internkontroll helårsuppföljning utbildningsnämnden 2019
 Internkontroll  helårsuppföljning utbildningsnämnden 2019
 Internkontrollplan Utbildningsnämnden 2019
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Tjänsteskrivelse 

Internkontroll helårsuppföljning 
utbildningsnämnden 2019 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner helårsrapport för internkontroll 2019. 

Ärendet i korthet 
Utbildningsnämnden har i början av året antagit en internkontrollplan för 
2019. Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för 2019. Resultatet av 
granskningen har sammanställts i en helårsrapport till utbildningsnämnden för 
godkännande. 

 
Handlingar 

1. Internkontrollplan utbildningsnämnden 2019 
2. Internkontroll helårsuppföljning utbildningsnämnden 2019 

 

Susanna Falk - Linda Hallén 
Avdelningschef 
Verksamhetsutveckling
  

______________________ 

Ska expedieras till 
Akten 
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Uppföljning internkontroll 
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns verk-
samhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och reda 
på alla processer och rutiner. 
 
Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har grans-
kats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall. 

Process/rutin: 

GDPR 

Kontroll av efterlevnad av GDPR 

Granskningens genomförande 

Granskningen har genomförts genom sökningar i kommunens avtalskatalog samt genom kontakt 
med systemförvaltare för avtalskatalogen. Information om kommunens arbete och syfte med att 
upprätta ett behandlingsregister, har inhämtats från kommunens dataskyddsombud. 

Granskningens utfall 

Barn- och ungdomsförvaltningens kontroll visar på brister kopplat till efterlevnad av GDPR. Bris-
terna består i att det inte är möjligt att i kommunens avtalskatalog få en särskild förteckning över 
barn- och ungdomsförvaltningens personuppgiftsbiträdesavtal. På grund av att avtalskatalogen inte 
är komplett saknas även möjlighet att säkerställa förekomsten av barn- och ungdomsförvaltningens 
samtliga avtal och personuppgiftsbiträdesavtal. 

Under hösten 2019 deltog barn- och ungdomsförvaltningens dataskyddssamordnare i kommunens 
arbete med att färdigställa ett register över den personuppgiftsbehandling som utförs under varje 
nämnds ansvar. Registret kommer att omfatta både digital och manuell hantering av personuppgif-
ter samt kopplas till personuppgiftsbiträdesavtal när så krävs. Därigenom ökar barn- och ungdoms-
förvaltningens möjligheter att säkerställa efterlevnad av GDPR vad gäller den personuppgiftsbe-
handling som sker under utbildningsnämndens ansvar. 

Åtgärd Status 

Kommungemensamt färdigställa ett register över 
den personuppgiftsbehandling som utförs under 
varje nämnds ansvar. Registret ska omfatta både 
digital och manuell hantering av personuppgifter, 
samt kopplas till personuppgiftsbiträdesavtal när så 
krävs. Registreringen sker i Draftit Privacy och om-
fattar registrering av förvaltningens digitala system 
samt registrering av all manuell hantering av per-
sonuppgifter på förvaltningen och ute i förvaltning-
ens verksamheter. 

 Pågående 
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Process/rutin: 

Inköp 

Avtalstrohet, att vi följer ramavtal 

Granskningens genomförande 

Granskningen har genomförts med hjälp utav kommunens fakturasystem och avtalskatalog. Peri-
oden som har granskats är mars- juli 2019 och urvalet är konto för undervisningsmaterial. På detta 
konto bokförs exempelvis inköp av reservdelar till fordonsprogrammet och byggmaterial till bygg- 
och anläggningsprogrammet. Från detta konto sorterades leverantörerna i bokstavsordning, sedan 
valdes varannan leverantör ut och från dessa utvalda granskades en faktura vardera. 

  

Kontroll utgjordes den 9/1-2020 enligt följande: De tio första fakturorna mellan 10000 och 20000 
inom de kommunala förskolorna kontrollerades utifrån om de köpta varorna/tjänsterna gjorts ge-
nom kommunens upphandlade leverantörer. 

Granskningens utfall 

Sammantaget så granskades 14 olika fakturor. För en av dessa fakturor fanns en upphandlad leve-
rantör som inte användes utan köp gjordes hos en annan icke upphandlad leverantör. För övriga 13 
fakturor hade Vallentuna kommun inte ett avtal gällande de köpta produkterna, vilket betyder att 
specifik leverantör inte behöver användas. 

I bilaga till rapporten finns en lista över de leverantörer som har granskats. 

I andra granskningen uppdagades de fem av tio avvikelser. Gymnasiet har alltså inte handlat av 
upphandlad leverantör. 

Åtgärd Status 

Informera om kommunens inköpsrutiner, för att 
säkerställa att kunskap finns och därmed se till att 
vi håller oss till upphandlade leverantörer där det 
finns ramavtal. 

 Ej påbörjad 

Process/rutin: 

Rekrytering 

Referenstagning och andra bakgrundskontroller genomförs (t ex kon-
troll av tidigare LAS-dagar / tidigare anställningar (och avgångsorsak) 
i kommunen, uppvisande av registerutdrag mm, sökning på Google 
mm) 

Granskningens genomförande 

Kontroll har gjorts under hösten 2019. Enkät med sex frågor om bakgrundskontroller skickades till 
samtliga rektorer. Frågorna inkluderade intern och extern referenstagning, kontroll av belastnings-
register, lärarlegitimation, "LAS"-dagar samt sökning på Google/sociala medier. 

Granskningens utfall 

Stickproven visar att efterfrågade bakgrundskontroller utförs på ett tillfredsställande sätt. Ett un-
dantag var sökning i sociala medier eller på Google där 60% av de svarande inte gjorde denna bak-
grundskontroll. 
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Åtgärd Status 

Rekryteringsutbildning/genomgång för chefer och 
administratörer i verksamheterna. 

 Pågående 

Kommentar 
Utförs av rekryteringsansvarig på centrala HR-avdelningen. 

Process/rutin: 

Miljöledning 

Verksamheternas följer kommunens rutin för kemikaliehantering. 

Granskningens genomförande 

Granskningen har genomförts genom stickprov från en slumpmässigt vald verksamhet i respektive 
förskola, grundskola och gymnasieskola där skolledare intervjuats. Granskningen har också inklu-
derat intervju med kökschef i ett slumpmässigt valt skolkök. 

Frågor som ställts under granskningen: 

Kemikalierutin-efterlevnad: 
Verksamhetsansvarig: 

• finns lokal kemikalierutin? 
• finns kännedom om den övergripande kommungemensamma kemikalierutinen? 
• finns kemikalieförteckning? 
• finns uttalat vilka kemikalier som köps in/inte köps in ur miljösynpunkt? 
• görs en riskbedömning för miljö och arbetsmiljö avseende kemikalier? 
• har medarbetare tillräcklig kunskap om hur de ska agera vid spill, tillbud och olyckor? 
• finns utrustning att använda vid hantering av kemikalier eller spill? 
• uppfyller lokaler och förvaringsmaterial de krav som finns på säkerhet och miljö? 

  

Granskningens utfall 

Stickprov visar att den kommunövergripande kemikalierutinen inte används i det praktiska arbetet 
men att det finns en medvetenhet om att den existerar. Istället har verksamheterna egna lokala ruti-
ner. På skolor och gymnasiet hanteras kemikalier främst i kemisalarna. Den institutionsansvarige 
läraren har delegation på ansvaret kring hantering av kemikalier. Den som skriver på delegationen 
intygar att tillräcklig kunskap finns. För att ta reda på hur verksamheterna arbetar med kemikalier i 
till exempel den delegeringen behövs fördjupad insyn. Det är ett utvecklingsområde om än inte en i 
granskningen avvikelse. Verksamheterna inspekteras av miljötillsynen och bedöms där om de arbe-
tar korrekt eller inte. 

Den årliga interna miljörevisionen har påvisat utvecklingsområden kring rutin/ kvalitetsarbete 
inom miljöområdet. Kommunledningskontorets miljöstrateg och Barn- och ungdomsförvaltningens 
avdelningschef för kost miljö och folkhälsa diskuterar möjliga utvecklingsinsatser som kan present-
eras för barn och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp vid tillfälle under 2020 om behov finns. 

Granskningen visar inte på någon avvikelse i arbetssätt från kommunens rutin för kemikaliehante-
ring men skolköken saknar idag en fullständig kemikaliepärm vilket behöver åtgärdas. Den är under 
framtagande och den kommunövergripande kemikalierutinen ligger till grund för arbetet. Kemika-
liepärmen beräknas klar under första tertialen 2020. 

Åtgärd Status 

Ta fram en fullständig kemikaliepärm till skolköken  Pågående 
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Verksamheterna hanterar avfall och källsorterar i enlighet med kom-
munens avfallsföreskrifter, med fokus på korrekt hantering av farligt 
avfall, elektronik och batterier. 

Granskningens genomförande 

Granskningen har genomförts genom stickprov från en slumpmässigt vald verksamhet i respektive 
förskola, grundskola och gymnasieskola där skolledare intervjuats. Granskningen har också inklu-
derat intervju med kökschef i ett slumpmässigt valt skolkök. 

Frågor som ställts under granskningen: 

• finns kännedom om kommunens övergripande avfallsföreskrifter? 
• finns lokala rutiner för avfallshantering? 
• förekommer hantering av farligt avfall, elektronik och batterier? 
• hur hanteras farligt avfall i verksamheten? finns separat kärl? 
• utnyttjas hämtningen som SBF föreslår årligen? 

Granskningens utfall 

Granskningen visar att verksamheterna hanterar mer eller mindre farligt avfall så som kemikalie-
rester, elektronik, batterier, lysrör och glödlampor. Farligt avfall förvaras på olika sätt, utifrån de 
förutsättningar som finns. Verksamhetsansvarig eller vaktmästare beställer hämtning vid behov. 
Förutsättningarna för källsortering ser mycket olika ut. Alla verksamheter uttrycker viljan att 
källsortera fler fraktioner men att hinder finns för att göra det, till exempel utrymmesbrist, hante-
ringsproblematik, ekonomi, fula sorteringskärl med mera. Den årliga interna miljörevisionen har 
påvisat utvecklingsområden inom källsortering. 

Granskningen visar inte upp avvikelser kring verksamheternas hantering av farligt avfall, elektronik 
och batterier men det finns utvecklingsområden för källsortering som ska utvecklas framåt. Barn- 
och ungdomsförvaltningen har under 2020 som aktivitet att inventera hur källsortering går till på 
respektive enhet och ta fram en handlingsplan för hur fler kan komma igång att källsortera eller 
källsortera fler fraktioner. Ett uppskattat stöd från verksamheterna sida är om förvaltningen tar 
fram kostnadsberäknade förslag och lösningar som rektor kan förhålla sig till och fatta beslut om. 

Process/rutin: 

Tillhandahålla elevhälsa / 5.5.2 Bedriva icke journalförande 
verksamhet  

Att icke journalförande verksamhet bedrivs i enlighet med gällande 
riktlinjer och rutiner 

Granskningens genomförande 

Samtliga aktuella ärenden har under november 2019 gåtts igenom och granskats, utifrån antal, ak-
tualitet, tid för öppet ärende samt pågående arbete/uppdrag med ärenden som inte inkommit som 
ansökan till enheten. 

Granskningens utfall 

Antal ärenden till enheten under 2019 är konstant utifrån jämförelser med tidigare år. Gransk-
ningen har lett till att medarbetarna mer aktivt har avslutat fler ärenden. I granskningen har det 
framkommit att många har pågående uppdrag/ärenden som inte har inkommit till enheten med en 
ansökan. Enheten har identifierat ett behov av att klargöra vilken typ av uppdrag som ska skötas ut-
ifrån en ärendebas (exempelvis fortbildning till arbetsgrupp)och vad som kan vara ett uppdrag utö-
ver det (konsultation på EHT). 

 



Utbildningsnämnden, Internkontroll: helårsuppföljning 7(7) 

Åtgärd Status 

Förtydliga rutinerna för vilka uppdrag som behöver 
registreras som ärende för att arbeta likvärdigt och 
ha tillförlitlig statistik. 

 Avslutad 

Process/rutin: 

Tillhandahålla elevvårdande verksamhet / 5.6.3 Åtgärda krän-
kande behandling  

Att processen kring kränkande behandling fungerar tillfredsställande 

Granskningens genomförande 

Granskningen genomfördes i slutet av 2019 genom intervjufrågor till skolledningen. 

Granskningens utfall 

Enligt gymnasiets skolledning fungerar processen bättre än tidigare. Dock får inte ledningen alltid 
kännedom om kränkningar och elever upplevs inte vara tillräckligt aktiva i att berätta om kränk-
ningar till personalen. Personalen kan också bli bättre på att anmäla och utreda kränkningar. In-
formation gällande processen har tagits upp på personalkonferens på gymnasiet i januari 2020. 
Granskningen visar att det finns utvecklingsmöjligheter vad gäller information och kompetens kring 
processen kränkande behandling. 

Åtgärd Status 

Djupare kartläggning av processen kring kränkande 
behandling genom vidare utredning utifrån rektors-
, lärar- och elevperspektiv 

 Ej påbörjad 
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Redovisning helårsrapport internkontroll 2019 (SN 2019.034)

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten helårsrapport internkontroll 2019.
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Uppföljning internkontroll
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns 
verksamhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och 
reda på alla processer och rutiner.

Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har 
granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall.

Process/rutin:

Arkivering och gallring

Arkivering och gallring sker enligt fastställd dokumenthanteringsplan

Granskningens genomförande

Granskning har genomförts avseende om arkivering och gallring sker enligt fastställd 
dokumenthanteringsplan eller inte. Granskningen avser det första halvåret 2019. Granskningen har 
löpande skett vid genomgång av närarkiv samt vid arbete med framtagande till 
dokumenthanteringsplanen kompletterande rutin.

Granskningens utfall

Vid granskningen framkom att det förekom att arkivering och gallring under det första halvåret 
2019 skett senare än tidsramarna som anges i dokumenthanteringsplanen. Anledningen till detta 
har (i huvudsak)  dels varit avsaknad av till dokumenthanteringsplanen kompletterande rutin samt 
dels omorganisation. Framtagande av rutin och utseende av ny personal som ansvarar för den 
praktiska hanteringen av arkiv på socialtjänsten var adekvata åtgärder för att komma tillrätta med 
problematiken. Ny personal som ansvarar för den praktiska hanteringen av arkiv på socialtjänsten 
finns redan sedan en tid tillbaka och en rutin finns också men denna måste vidareutvecklas.

Åtgärd Status

Vidareutveckling av rutin gällande arkivhantering.  Avslutad

Kommentar
Nya rutiner har utarbetats under förhösten och implementerats.

Process/rutin:

Upphandling

Inköp görs inom befintliga ramavtal.

Granskningens genomförande

Undersökningen genomfördes i början av september 2019. Urvalet har gjorts utifrån konto och 
verksamhet. Med hjälp av utdrag på transaktionsnivå från ekonomisystemet för utvalda 
kontogrupper och verksamheter har kontroller sedan gjorts på leverantörerna mot avtalskatalogen.
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Typ av "inköp"

Totalt 
inköpsv
ärde 
under 
period

Ramavtal

Inköpsv
ärde 
kopplat 
till 
avtalsp
arter

Annan 
offentli
g 
verksa
mhet

Ej inom 
ramavt
al

Andel 
ej 
avtalsp
art

Kommentar

Konto 6454 
inkontinenssky
dd

235 Ett antal 
företag som 
antagits vid 
ramupphandlin
g.

235 0% Flera 
leverantörer i 
ramavtalet 
däremot går 
alla 
beställningar 
via OneMed 
Sverige AB 
som hanterar 
beställningarn
a från 
respektive 
leverantör i 
sin tur.

Konto 7453 
Tolk-
förmedlings-
tjänster

209 1.Semantix, 
2.DISab, 
3.Hero,

192 0% Semantix som 
ligger som nr 
1 på 
ramavtalet 
har använts 
till 98%.

Konto 4633, 
köp av 
huvudverksam
het, Vht 541 
särskild 
boendeform 
externt

37 945 Attendo 
Sverige AB, 
Norlandia Care 
AB, Stångberga 
omsorg AB.

33 970 576 3 398 10% Vid köp av 
externa 
platser har de 
avtalade 
leverantörern
a använts till 
90%. I övriga 
fall har man 
varit tvungen 
att vända sig 
till andra 
externa parter 
på grund av 
platsbrist.

 

Granskningens utfall

Fortsatt medvetenhet behövs för att vi skall köpa inom befintliga ramavtal. Under hösten 2019 har 
Upphandlingsenheten från Kommunledningskontoret haft utbildning på olika delar av 
Socialförvaltningen för att utöka den medvetenheten. Under 2019 har även ett nytt system tagits i 
bruk som analyserar våra inköp och kan hjälpa till med var vi behöver se över våra avtal.

Direktupphandling vid synnerliga skäl hanteras på ett sätt som 
överensstämmer med delegationsordning.

Granskningens genomförande

Om avtalets värde överstiger direktupphandlingsgränsen på 28 procent av tröskelvärdet, dvs. 
586 907 kronor för 2019 och 615 312 kronor för 2020, behöver oftast en ramavtalsupphandling 
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genomföras. Det finns vissa undantag, om det finns synnerliga skäl, eller om kommunen kan 
använda förhandla förfarande utan föregående annonsering enligt reglerna i LOU. 
Direktupphandling vid synnerliga skäl kan enbart användas i undantagsfall och det behöver prövas 
utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Undantagsbestämmelserna ska tolkas restriktivt. Enligt 
förarbetena kan socialförvaltningen i vissa fall använda direktupphandling vid synnerliga skäl om 
det är fråga om sådana tjänster där relationen mellan vårdgivare och vård- och omsorgstagare skulle 
störas och vården eller omsorgen försämras. Synnerliga skäl kan också användas om det endast 
finns ett möjligt vård- och boendealternativ på grund av det enskilda vårdbehovet eller anhörig-
anknytning.

Beslutet om att genomföra en direktupphandling vid synnerliga skäl ska enligt 2019 års 
delegationsordning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott, om det inte rör sig om beslut om 
vårdinsatser för enskilda. I dessa fall fattar socialnämndens arbetsutskott beslutet.

Granskningens utfall

Granskningen av direktupphandling vid synnerliga skäl har ingått i en större granskning. 
Socialförvaltningen har sett att det finns brister inom inköps- och avtalsprocessen, därför har ett 
helhetsgrepp tagits på området. En nulägesanalys genomfördes under hösten 2019. Av 
nulägesanalysen framkommer att reglerna för upphandling, direktupphandling och upphandling 
vid synnerliga skäl inte är tillräckligt kända och att det inte har funnits tillräckliga styrdokument, 
mallar och rutiner på avtalsområdet. Det finns brister i socialförvaltningens hantering.

Vad gäller delegationsbesluten om direktupphandling vid synnerliga skäl har det exempelvis 
framkommit att det finns otydligheter kring beslutsbefogenheten. Socialnämndens arbetsutskott 
ska besluta om direktupphandling över 28 procent av tröskelvärdet avseende vårdinsatser för 
enskilda där synnerliga skäl föreligger, medans befogenheten att fatta beslut om särskilt boende för 
äldre och vuxna funktionshindrade utanför ramavtal ligger på socialutskottet. Detta behöver 
tydliggöras och förändras.

Socialförvaltningen kommer under våren 2020 att implementera nya rutiner och mallar som ska 
kvalitetssäkra inköps- och avtalsprocessen och då också hanteringen av direktupphandlingar vid 
synnerliga skäl. En revidering av aktuell delegationsordning

Åtgärd Status

Ytterligare säkerställa att inköp/ upphandling sker 
kvalitetssäkrat.

 Pågående

Process/rutin:

Kundfakturaunderlag

Debiteringen är korrekt

Granskningens genomförande

Granskningen genomfördes i form av genomgång av samtliga korrigerade fakturor under perioden 
2019-01-01 till 2019-06-01 i syfte att hitta förklaringar och trender till varför det skickas felaktiga 
fakturor.

Granskningens utfall

Granskningen visar på att det inte är en särskilt stor andel av alla fakturor som skickas som är 
felaktiga. Dock finns det en del förbättringsåtgärder som kan göras. Granskningen visar på att en 
stor del av de fakturor som är felaktiga beror på att kunder inte avslutas i Treserva på korrekt sätt 
när deras insats förändras vilket kan anses vara ett handhavandefel.

Åtgärd Status

Arbete med processer  Avslutad
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Åtgärd Status

Kommentar
Arbetet med processer fortlöper även in i 2020. En del processer har färdigställts under året, men inte 
alla.

Rutiner för avgiftsdebitering  Försenad

Process/rutin:

Personalrekrytering

Referenstagning och andra bakgrundskontroller genomförs (t ex 
kontroll av tidigare LAS-dagar / tidigare anställningar (och 
avgångsorsak) i kommunen, i förekommande fall uppvisande av 
registerutdrag mm, sökning på Google mm)

Granskningens genomförande

Kontrollen kommer att redovisas i helårsrapport.

Granskningen genomfördes i form av stickprov under december 2019. Förfrågan ställd till chefer på 
övergripande nivå inom myndighetsavdelningen och utföraravdelningen. Cheferna på övergripande 
nivå har även svarat för nivåer under inom deras verksamhetsområde. Vid stickprovet ställdes en 
öppen fråga med ett antal förklarande exempel. Frågan som ställdes var:

 Gör ni bakgrundskontroller vid rekryteringar? I sådana fall på vilket sätt?
 (Exempel på bakgrundskontroller kan vara avgångsorsak tidigare anställning, kontroll av 

tidigare anställningar, referenstagning, registerutdrag, sökningar på internet etc.)

Granskningens utfall

Granskningens utfall:

Samtliga chefer redogör för att en bakgrundskontroll genomförs. En del av cheferna berättar att de 
även frågar den sökande om historik för att skapa sig en uppfattning om vad de ska efterfråga eller 
eftersöka för ytterligare information.

De tillfrågade cheferna berättar att de inte ifrågasätter tidigare anställningar eller utbildningar om 
det inte finns anledning att göra så.

Inom socialförvaltningen sker utdrag i belastningsregister i verksamheter och myndighetsutövning 
för barn. Inom utföraravdelningens verksamheter för LSS inhämtas alltid utdrag ur 
belastningsregistret.

Samtliga chefer har delgett att referenstagning sker av två eller fler personer. Samtliga chefer 
referenstar minst en tidigare chef. Det varierar mellan att referenstagning av den andra och tredje 
personen är en kollega, tidigare medarbetare eller ytterligare chef.

Några chefer delger att de "googlar" personen i fråga, men i varierande omfattning. Några chefer 
delger att de gör så ibland men inte alltid.

Vid rekrytering av vissa tjänster inhämtas specifik bakgrundsinformation så som certifikat och 
liknande. Vid rekrytering av familjehem inhämtas även utdrag ur socialregister, kronofogden och 
från försäkringskassan.

Praxis i kommunen är att tillämpa 6 månaders provanställning inför tillsvidareanställning. Inför 
chefstillsättningar referenstar några av representerade fackliga företrädare internt inom respektive 
fackförbund.
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Åtgärd Status

Tillsammans med HR vidareutveckla 
rekryteringsprocessens sista steg gällande 
referenstagning och bakgrundskontroll

 Ej påbörjad

Gemensamt ställningstagande i 
förvaltningsledningen gällande bakgrundskontroller 
och referenstagning vid rekrytering

 Ej påbörjad

Process/rutin:

Information i datasystem

Verksamheter genomför loggkontroller av journalföring i hälso- och 
sjukvårdsdokumentation samt socialdokumentation enligt 
socialförvaltningens rutiner.

Granskningens genomförande

Kontrollen görs dels genom den löpande egenkontroll som gjorts under året där samtliga chefer 
besvarat en frågeställning om denna typ av information har genomförts.

Granskningens utfall

Socialförvaltningen införde en ny rutin för att respektive chef ska genomföra stickprovskontroll av 
loggar för verksamhetssystemet Treserva. Vid kontrollen väljs ett antal kunder ut och granskning 
görs av vilka användare som har på olika sätt tagit del av information kring kunderna under en 
utvald tidsperiod. När kontrollen är genomförd ska denna dokumenteras i ett formulär.

 

Som framgår har 64 procent av enheterna genomfört loggkontroll under året medan 3 procent inte 
har besvarat frågan med ej aktuellt. 33 procent har inte besvarat frågan. Vid närmare genomlysning 
framgår det att flertalet av de verksamheter som ej besvarat frågan är verksamheter där det varit 
omsättning på chefer på olika nivåer under året. Enheten som besvarat frågan med ej aktuellt är 
Träffpunkten som inte dokumenterar i någon journal då verksamheten inte är biståndsbedömd. 
Men genom denna löpande egenkontroll finns överblickbar dokumentation som underlättar att 
identifiera var vi särskilt behöver bevaka att loggkontrollen verkligen genomförs under kommande 
år. Generellt är dock bedömningen att genomförandet av loggkontroller har förbättrats i 
verksamheterna med ytterligare arbete återstår för att samtliga verksamheter ska ha detta som en 
naturlig rutin under året.

Åtgärd Status

Förmedla resultatet till berörd chef för att 
loggkontroll genomförs under första halvåret 2020

 Pågående
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Åtgärd Status

Kommentar
Sammanställning kommer att göras där det bland annat framgår vilka enheter som ej genomfört 
kontrollen. Denna kommer att sändas till respektive avdelningschef för att i samverkan med sin 
ledningsgrupp tillse att loggkontroll genomförs i närtid för de enheter som ej gjort denna.

Process/rutin:

Miljöledning

Miljö tas upp i avdelningarnas/enheternas verksamhetsplanering (vid 
personalmöte) minst 1 ggr/år.

Granskningens genomförande

Kontrollen görs dels genom den löpande egenkontroll som gjorts under året där samtliga chefer 
besvarat en frågeställning om denna typ av information har genomförts.

Granskningens utfall

Under året har det i förvaltningens löpande egenkontroll funnits en frågeställning där berörda 
chefer besvarat om man haft en kortare genomgång kring kommunens samlade miljöarbete, 
resultatet av denna framgår av nedanstående bild.

 

Som framgår har 60 procent av enheterna har haft en genomgång vid något av årets personalmöten 
medan 14 procent inte har genomfört någon sådan information. 26 procent har inte besvarat frågan. 
Vid närmare genomlysning framgår det att flertalet av de verksamheter som ej besvarat frågan eller 
besvarat med "nej" är verksamheter där det varit omsättning på chefer på olika nivåer under året. 
Men genom denna löpande egenkontroll finns överblickbar dokumentation som underlättar att 
identifiera var vi särskilt behöver bevaka att information om kommunens miljöarbete verkligen 
genomförs under kommande år.

Åtgärd Status

Förmedla resultatet till berörd chef för att 
loggkontroll genomförs under första halvåret 2020

 Pågående

Kommentar
Berörda avdelningschefer kommer att få en sammanställning där det framgår vilka enheter som 
genomfört/ ej genomfört denna information. Avsikten är att man i ledningsgruppen tar upp 
frågeställningen så det blir en större andel av verksamheterna som genomför informationen.
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Process/rutin:

Systematiskt brandskyddsarbete

Finns dokumenterad verksamhetsbeskrivning där fastighetsägare och 
verksamhetsutövare har beskrivit brandskydd mm i lokalerna.

Granskningens genomförande

Kontrollen görs dels genom den löpande egenkontroll som gjorts under året där samtliga chefer 
besvarat en frågeställning kring om denna typ av beskrivning finns. Som komplettering till detta har 
diskussion förts med säkerhetssamordnare inom socialförvaltningen då också uppgifter i det system 
som används för det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen kontrollerats.

Granskningens utfall

Bakgrund till varför "Verksamhetsbeskrivning av brandskyddet behöver upprättas:

Nedan finna några korta utdrag ur SRVFS 2003:10 och SRVFS 2004:4

Objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse inom vård och omsorg gäller för 
Inrättningar för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid 
utrymning i händelse av brand.

Kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor skall gälla för de byggnader eller andra anläggningar som omfattas av en eller flera av 
kriterierna i bilagan till denna författning. Innehållet i den skriftliga redogörelsen2 § En skriftlig 
redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3 § lagen(2003:778) om skydd mot olyckor skall avse de 
delar av byggnaden eller anläggningen som innehåller verksamhet som omfattas av denna 
författning. Redogörelsen skall även avse de övriga delar av byggnaden eller anläggningen som har 
direkt betydelse för brandsäkerheten i denna verksamhet.

I socialförvaltningens egenkontroll för 2019 fanns en frågeställning där verksamhets- eller 
enhetschefer angav hur det ser ut med den verksamhetsbeskrivning som efterfrågas. Utfallet av 
egenkontrollen framgår av nedanstående bild.

Vid närmare genomlysning har det visat sig att det råder en osäkerhet vad som avses med 
verksamhetsbeskrivning och i många fall uppfattade chefer att det räckte att man samverkade med 
SBF kring brandskyddet. Då det uppenbarligen fanns stora oklarheter/ osäkerhet kring hur det 
förhåller sig på detta område. När vi sedan förde frågan vidare till säkerhetssamordnare och 
kommunens brandskyddssamordnare visade det sig att det finns en stor grad av osäkerhet där 
också.

Sammanfattningsvis är bedömningen att det inte upprättas "Verksamhetsbeskrivningar av 
brandskyddet" enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor kap.2 § 3, vilka ska skickas till berörd 
brandmyndighet, för de verksamheter som omfattas av denna bestämmelse. Frågeställningen har 
aktualiserats till kommunens brandskyddssamordnare som har kontaktat brandförsvaret för att få 
vägledning hur kommunen bör agera i denna fråga.
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Åtgärd Status

Uppföljning av hur "verksamhetsbeskrivning" ska 
hanteras i framtiden.

 Pågående

Kommentar
Frågeställningen har aktualiserats för kommunens brandskyddssamordnare som kommer att "stämma av" 
med brandförsvaret hur de ser på denna frågeställning.

Process/rutin:

Krissituationer

Verksamheternas krisplaner fungerar tillfredsställande

Granskningens genomförande

Vid granskning valdes 4 tänkbara krisscenarier inom området Äldreomsorg utföraravdelningen. 
Därefter granskades befintliga krisplaner/ handlingsplaner/ rutiner för de tänkbara scenarierna 
samt identifiering av områden där handlingsplaner saknas eller behöver uppdatering. Granskning 
genomfördes med hjälp av intervjuer av verksamhetschef och enhetschefer för ärskiltboende äldre 
respektive Hemtjänst. Befintliga kris-handlingsplaner/ rutiner togs fram, gicks igenom. 
Sammanställning gjordes och kommunicerades med ansvariga för enheterna. Plan är lagd för 
förbättringsarbete under hösten 2019 och våren 2020.

Granskningens utfall

Scenario 1. "Snöoväder med inskränkt framkomlighet gällande dels att komma ut 
till Hemtjänstkund och dels att komma till sitt arbete inom både Hemtjänst och 
SÄBO"

Utfall Hemtjänst:   Rutin/handlingsplan finns i "Rutinpärm, Rutin nr 24. Snöoväder "    Rutinen 
säkrar upp mot kund men rutinen behöver åtgärdas med ytterligare tillägg förbättrar och förtydligar 
rutinen kring att krisbemanna/prioritera. Vem som har ansvar och mandat för det arbetet behövs 
förtydligas i rutinen och implementeras i arbetsgruppen.
Utfall SÄBO: Rutin/handlingsplan finns kallad "Handlingsplan vid ökad belastning eller 
resursbrist". Rutinen är genomarbetad och kommunicerad på Korallens äldreboende. Åtgärd endast 
för Väsbygårdens äldreboende att implementera samma rutin i personalgruppen.

Scenario 2. "Längre tids elavbrott kombinerat med vinterkyla"     

Utfall Hemtjänst: Ingen specifik rutin/handlingsplan finns utan samma plan som vid snöoväder 
används. Åtgärdsförslag kommer bli att skapa egen specifik rutin som förtydligar för personal hur 
prioriteringar bör göras och vem som ansvarar för arbetsuppgiften.
Utfall SÄBO. Korallen har en väl genomarbetad rutin som reviderats under sommaren 2019.   
Åtgärd: Implementera rutinen även på Väsbygården samt med tillägg ifall avbrottet är långvarigt. 
Då behövs en plan för värme. Arbete pågår i stab med övergripande handlingsplaner för 
krissituationer. El aggregat föreslås som åtgärder på kommunens samtliga vårdboenden eventuellt 
både i egen regi som externa utförare.

Scenario 3." Smittsam sjukdom som slår ut stora delar av personalgrupperna"

Utfall Hemtjänst: Ur kundperspektiv finns rutin nr 25 "Hygien och smittorisk" i rutinpärmen. 
Däremot saknas rutin ur personalperspektivet gällande ökad arbetsbelastning resursbrist. Ny rutin 
för att trygga upp krävs och kommer föreslås som åtgärd  under hösten 2019.

Utfall SÄBO: Ur personalperspektiv har SÄBO väl fungerande rutin "Handlingsplan vid ökad 
belastning eller resursbrist.  Ur kundperspektiv har HSO rutiner för att omvårdnadspersonalen ska 
arbeta enligt riktlinjer ex kohortvård för att undvika att föra smitta vidare bland vårdtagare och 
personal.

Scenario 4. "Längre period med extremvärme"
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Utfall Hemtjänst: Ingen dokumenterad rutin finns. Ansvar delat med vårdcentral.
Arbetssätt påbjuder påminnelser till kund att dricka mycket vätska och vistas svalt om möjligt. 
Åtgärdsförslag att arbetssättet skrivs ned och finns med i rutinpärm under Våren 2020.

Utfall SÄBO: Rutin finns hos HSO men denna bör även finnas i enheternas rutinpärmar.

Åtgärd Status

Scenario 1 Hemtjänst: Förtydligande av rutin 24 
Snöoväder hemtjänst

 Pågående

Kommentar
Arbetet har diskuterats i ledningsgrupp Hemtjänst. Planering för vidare arbete med rutinen sker 2019 09 
03 //HJ

Scenario 1 SÄBO: Implementering av 
"Handlingsplan vid ökad belastning eller 
resursbrist" på Väsbygården

 Ej påbörjad

Scenario 2 Hemtjänst: Ny rutin utarbetas  Pågående

Kommentar
Ny rutin tas fram i ledningsgruppen för Hemtjänst. start 2019 09 03  //HJ

Scenario 2 SÄBO: Rutin finns på Korallen, 
implementera samma rutin på Väsbygården.

 Ej påbörjad

Scenario 3 Hemtjänst: Ny rutin utarbetas  Pågående

Kommentar
Ny rutin utarbetas. Start 2019 09 03  // HJ

Scenario 4 Hemtjänst: Ny rutin utarbetas  Pågående

Kommentar
Ny rutin tas fram under våren 2020.
Diskuteras på LG 2019 09 03  //HJ

Scenario 4 SÄBO:  Ny lokal rutin utarbetas Korallen 
och Väsbygården

 Ej påbörjad
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-02-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019 (FN 2019.004)

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.

Yrkanden
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Beslutsgång
Ordförande Lars Carlsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

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

Expedieras till 
Akten
Kommunstyrelsen



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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ELISABETH BYSTRÖM SID 1/1
CONTROLLER
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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.
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Process/
rutin

Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
för
kontroll

Metod Frekvens Granskningens
genomförande

Granskningens
utfall

Åtgärd Status Ansvarig
chef

Ansvarig
för
åtgärd;

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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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019 (KN 2019.005)

Beslut
Kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2019, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2019 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande
områden: fakturering av terminsavgifter, uppdaterad attestförteckning och aktuella 
behörigheter i ekonomisystemet, att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens rutin 
för kemikaliehantering samt att verksamheten hanterar avfall i enlighet med kommunens 
avfallsföreskrifter.

Yrkanden
Ordförande Helena Klange (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Beslutsgång
Ordförande Helena Klange (KD) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §5 KN AU Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019
 Tjänsteskrivelse 2019-12-16, Internkontrollplan helårsuppföljning 2019
 Uppföljning internkontroll 2019

Expedieras till 
Akten
Kommunstyrelsen



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2020-01-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019 (KN 2019.005)

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

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2019 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande områden: 
fakturering av terminsavgifter, uppdaterad attestförteckning och aktuella behörigheter i 
ekonomisystemet, att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens rutin för 
kemikaliehantering samt att verksamheten hanterar avfall i enlighet med kommunens 
avfallsföreskrifter.

Yrkanden
Ordförande Helena Klange (KD) yrkar att kulturnämndens arbetsutskott föreslår att 
kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2019, samt överlämnar den 
till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Helena Klange (KD) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kulturnämndens 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
Kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2019, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Internkontrollplanen för 2019 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande
områden: fakturering av terminsavgifter, uppdaterad attestförteckning och aktuella 
behörigheter i ekonomisystemet, att verksamheten bedrivs i enlighet med 
kommunens rutin för kemikaliehantering samt att verksamheten hanterar avfall i 
enlighet med kommunens avfallsföreskrifter.

Handlingar

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen



Uppföljning internkontroll - 2019 (Kulturnämnden)

Process/
rutin

Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
för
kontroll

Metod Frekvens Granskningens
genomförande

Granskningens utfall Åtgärd Status Ansvarig
chef

Ansvarig
för
åtgärd;

Slutdatum Status Kommentar

Fakturering av
terminsavgifter

Att korrekt summa
faktureras till kund

Jerker
Axelsson

Gabrielle
Beije

Stickprov 2 ggr/år Fakturering från kulturskolans
förssystem, StudyAlong, sker
två gånger per termin. En
huvudfakturering och en
tilläggsfakturering. Redovisning
sker av antalet felfakturor i
relation till totalt antal fakturor.

Fler fakturaärenden har
hanterats men dessa beror inte
på fel i systemet utan på att
kund bestrider fakturan av
andra skäl.

VT 2019 - 5 av 792 fakturor var fel
vid huvud- och tilläggsfakturering
vårterminen 2019. Avrundat 0,6
procent.

HT 2019 - 57 av 1142 fakturor
var fel vid huvud- och
tilläggsfakturering höstterminen
2019. Avrundat 5,0 procent.

De felaktiga fakturorna vid
höstens fakturering visade sig
bero på ett fel/bugg i systemet
StudyAlong. Detta har efter
faktureringen åtgärdats, men
medförde ökad
arbetsbelastning för kulturskolans
administration samt kan ha
påverkat vissa kunder negativt
under en period.

Innan systemet
StudyAlong infördes var antalet
felaktiga fakturor ca 15-20
stycken per termin.

Fakturahantering Uppdaterad
attestförteckning
finns

Petri
Peltonen

Elisabeth
Byström

Total
granskning

2 ggr/år Kontrollerat med
kommuncontroller och i
Platina, kommunens 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 är uppdaterade
med aktuella personer, roller och
ansvar.

Rutinen fungerar, ingen åtgärd
behövs.

Miljöledning Verksamheterna
följer kommunens
rutin för
kemikaliehantering

Petri
Peltonen

Eva
Fredljung,
Martina
Strolz, Isa
Lindqvist,
Elisabeth
Byström

Stickprov 2 ggr/år Controller har genomfört
intervju med medarbetare som
hanterar kemikalier gällande
fövaring, hantering,
kemikalieförteckning och
övriga rutiner kring kemikalier.

Verksamheterna bedöms följa
kommunens rutin för
kemikaliehantering, ingen åtgärd
behövs.

Verksamheterna
hanterar avfall och
källsorterar i enlighet
med kommunens
avfallsföreskrifter,

Anders
Dahlgren

Eva
Fredljung,
Martina
Strolz, Isa
Lindqvist,

Stickprov 2 ggr/år Controller har intervjuat
medarbetare på förvaltningen
som på olika sätt ansvarar för
eller hanterar avfall.

Granskningen visar att avfall kan
sorteras i våra interna
personalutrymmen i flera
fraktioner som matavfall, papper,
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Process/
rutin

Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
för
kontroll

Metod Frekvens Granskningens
genomförande

Granskningens utfall Åtgärd Status Ansvarig
chef

Ansvarig
för
åtgärd;

Slutdatum Status Kommentar

med fokus på korrekt
hantering av farligt
avfall, elektronik och
batterier

Elisabeth
Byström

kartong, elektronik, farligt avfall
och batterier. Detta är dock inte
samlat på ett och samma ställe
på grund av platsbrist.

Däremot saknades vid
halvårsuppföljningen möjlighet att
sortera avfall för besökare i flera
av våra offentliga lokaler som
bibliotek, kulturhus, kulturskolan
och Vallentuna teater. Under
hösten 2019 har nya avfallskärl
köpts in som möjliggör sortering
av brännbart, papper och pant i
biblioteket och kulturhuset.

Bedömer att ingen ytterligare
åtgärd behöver vidtas.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-02-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12
Internkontroll, helårsuppföljning 2019- Bygg- och miljötillsynsnämnden 
(BMN 2019.012)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontroll 2019.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden antog 2019-02-19 § 17 internkontrollplan 2019 för
bygg- och miljötillsynsnämnden. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts 
under året. Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport tillsammans med en 
åtgärdsrapport och lämnas till bygg- och miljötillsynsnämnden för godkännande.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Elwe Nilsson (M) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-10, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Helårsuppföljning, rapport
 Internkontrollplan 2019, bygg- och miljötillsynsnämnden

Expedieras till 
Akten, kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Internkontroll, helårsuppföljning 2019- 
Bygg- och miljötillsynsnämnden

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontroll 
2019.

Ärendet i korthet
Bygg- och miljötillsynsnämnden antog 2019-02-19 § 17 internkontrollplan 2019 för
bygg- och miljötillsynsnämnden. Utifrån internkontrollplanen har granskning 
genomförts under året. Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport 
tillsammans med en åtgärdsrapport och lämnas till bygg- och miljötillsynsnämnden 
för godkännande.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-01-10, Internkontroll helårsuppföljning 2019
2. Helårsuppföljning, rapport
3. Internkontrollplan 2019

Björn Stafbom - Mi Karnstedt
 Samhällsbyggnadschef Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunstyrelsen
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Uppföljning internkontroll
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns 
verksamhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och 
reda på alla processer och rutiner.

Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har 
granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall.

Process/rutin:

Delegationsbeslut

Anmälan till nämnd

Granskningens genomförande

2019-09-03

Två delegationsbeslut valdes ut att granska.

2019-12-18

Från det nya ärendehanteringssystemet Ecos 2 valdes 10 beslut ut för granskning. Stickprov togs 
närliggande de brytdatum som finns då delegationslistan, vilket motiveras av att risken att missa 
handlingar bedömdes som störst vid dessa brytpunkter. Från det gamla ärendehanteringssystemet 
Ecos1, (som är på väg att fasas ut men som fortfarande används till äldre ärenden), valdes 22 beslut 
ut från årets första månader.

 

Granskningens utfall

Granskning 1 - 2019-09-03

Båda beslut fanns med på listan över delegationsbeslut till nämnd. Ingen anmärkning.

Granskning 2 - 2019-12-18

Av 10 stycken kontrollerade delegationsbeslut i Ecos2 var det ett som inte hade rapporterats till 
nämnden.

Av 22 stycken granskade beslut i Ecos1 var det 5 stycken beslut som inte hade rapporterats till 
nämnden. I Ecos1 var handläggaren tvungen att fylla i en kod för att beslutet skulle komma med på 
listan. I Ecos 2 har detta steg tagits bort och de missade besluten kan således bero på att beslut 
bakåtdaterats. Då Ecos1 är på väg att fasas ut kommer inga åtgärder att planeras.

Åtgärd Status

Rutinändring: Anmälningslistan för fattade 
delegationsbeslut tas istället fram till och med 
föregående dag så att beslut som fattats senare på 
samma dag som uttaget inte riskerar att missas.

 Avslutad
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Process/rutin:

Statistik

Användning av rätt process i systemet när det gäller tillsynsärenden 
och icke tillsynsärenden

Granskningens genomförande

2019-09-03

Två ärenden valdes ut att granska, varav ett tillsynsärende och ett tillståndsärende.

2019-12-20

I granskning 2 valdes istället 334 ärenderubriker för planerad tillsyn ut för kontroll.

Granskningens utfall

Granskning 1 - 2019-09-03

Båda beslut var korrekt registrerade. Ingen anmärkning.

Granskning 2 - 2019-12-20

Av 334 kontrollerade ärenden bedömdes 5 stycken vara felregistrerade då de gällde händelsestyrd 
tillsyn och inte planerad tillsyn, exempelvis gällde två ärenden vitesförelägganden gällande avlopp, 
samt tillsyn som startat på grund av inkommande handlingar/information.

Åtgärd Status

Genomföra processgenomgång så att 
ärendegången kan följas upp genom sökning i 
systemet

 Ej påbörjad

Process/rutin:

Tillstånd/anmälan/registrering miljö

Fakturering

Granskningens genomförande

2019-09-03

Två avslutade tillståndsärenden valdes ut för granskning.

2019-12-20

Följande avslutade ärende valdes ut för granskning: 6 stycken ansökan om tillstånd för värmepump, 
10 stycken ansökan om tillstånd för enskilt avlopp, 10 stycken registrering av livsmedelsanläggning, 
5 stycken anmälan av hälsoskyddsverksamhet samt 5 stycken anmälan av miljöfarlig verksamhet.

Granskningens utfall

Granskning 1 - 2019-09-03

Båda ärenden var fakturerade. Ingen anmärkning.

Granskning 2 - 2019-12-20
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Samtliga kontrollerade ärenden utom ett, som gällde livsmedelshantering, var fakturerat. Det icke-
fakturerade ärendet skulle dock inte faktureras och kontrollen var således utan anmärkning.

Process/rutin:

Förhandsbesked

Grannhörande

Granskningens genomförande

Stickprovskontroll utifrån följande frågor:

1. Krävs grannehörande/har man vid granskningen gjort rätt bedömning?

2. Om grannar är hörda, har tillräckligt många hörts?

3. Om grannar inte blivit hörda (men borde blivit hörda) finns motivering i beslutet?

4. Finns någon annan avvikelse gällande grannehörande?

 

Granskningens utfall

Granskning 1 2019-09-04 

Tio slumpmässigt utvalda ärenden granskade, ingen anmärkning.

Granskning 2 2019-10-23

Tio slumpmässigt utvalda ärenden granskade, ingen anmärkning.

 

Åtgärd Status

Ingen  Avslutad

Kommentar
Kontrollerna har utförts utan anmärkningar. Det kommer inte att vidtas några nya åtgärder.

Process/rutin:

Bygglov skede 1

Hantering av inkommande överklagan

Granskningens genomförande

Stickprovskontroll utifrån följande frågor:

1. Har överklagan hanterats rätt i övergången till Länsstyrelsen?

2. Har rätt dokument bifogats?

3. Har sökande och klagande underrättats?

4. Har rättidsprövningen gjorts på rätt sätt?
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En lista med samtliga överklagade ärenden under 2019 skapades. Därefter valdes 10 ärenden 
slumpmässigt för kontroll genom att kasta tärning.

Granskningens utfall

Granskning 1 2019-09-04 

Av de tio slumpmässigt valda ärendena var fyra ärenden helt utan anmärkning. Ytterligare två var 
utan anmärkning men borde ha avslutats då länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. Ett ärende 
avviker i processen då Länsstyrelsen överklagat ett beslut gällande lantmäteriprocessen (avseende 
samma fastighet). Ärendet följer inte normalt flöde, men inga uppenbara avvikelser hittades.

Ett ärende borde ha fått beslut från länsstyrelsen vid det här laget, men inget fanns registrerat på 
ärendet (gått över 6 mån). Ett ärende var mitt uppe i processen och MMD väntar på utlåtande från 
byggnadsnämnden. På detta ärende saknas en aktuell handläggare, men är i övrigt utan 
anmärkning.

Granskning 2 2019-10-23

Av de tio slumpmässigt utvalda ärenden var sju helt utan anmärkning. Ytterligare två var utan 
anmärkning men borde ha avslutats då länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. Ett ärende var 
felaktigt rättidsprövat. En granne som underrättats om beslutet ska inkomma med överklagan inom 
fyra veckor från det datum som ärendet kungjorts i Post och Inrikes tidningar, POIT. Överklagan 
inkom 4 veckor och 1 dag efter publiceringsdatumet i POIT, men skickades ändå till Länsstyrelsen 
för överprövning.

Åtgärd Status

Översyn av rutin  Pågående

Kommentar
Resultatet visar att en genomgång av rutiner kring överklagade beslut behöver genomföras. Vid 
genomgång bör särskilt fokus läggas vid om nya bevakningar eller atomregler behöver tas fram. 
Ansvarsfördelning behöver förtydligas.

Process/rutin:

Bygglov skede 2

Slutgiltigt slutbesked samt expediering

Granskningens genomförande

Stickprovskontroll utifrån följande frågor:

1. Har expediering gjorts till både sökande och kontrollansvarig?

2. Vid interimistiskt slutbesked, har särskild avg debiterats för detta (gäller ärenden från 2017 och 
före dess).

3. Finns handlingar kopplade till beslutet?

4. Vid slutgiltigt SB, har ärendet avslutats korrekt?

Stickprov 1: Tio ärenden valdes ut slumpvis genom att kasta tärning.

Stickprov 2: Tio ärenden (var 4:e ärende utifrån tidigare lista) granskades.

Granskningens utfall

Granskning 1 2019-09-05

Av de tio slumpmässigt utvalda ärendena var:
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Sex stycken korrekt enligt alla punkter. Ett ärende saknade alla handlingar, ej exp, deb, ej avslutat. I 
ett ärende hade beslutet benämnts fel i protokoll, i övrigt utan anmärkning. Två ärenden hade fått 
slutligt slutbesked men inte avslutats i systemet.

Granskning 2 2020-01-10

Av de 10 slumpvis valda ärendena saknade ett ärende både beslut och handlingar. Övriga 9 ärenden 
har hanterats enligt rutin.

Åtgärd Status

Översyn och genomgång av rutiner kring 
expediering

 Pågående

Kommentar
En genomgång av rutiner kring expediering av beslut behöver utföras. Tyngd bör ligga på att förtydliga 
vem som ska utföra dessa moment, vilka dokument som ska expedieras samt hur ärenden ska 
klarmarkeras innan direktarkivering är igång.

Process/rutin:

OVK, obligatorisk ventilationskontroll

Bedömning och eventuellt delegationsbeslut om användningsförbud

Granskningens genomförande

Stickprovskontroll utifrån följande fråga:

1. Har alla fristående och inkomna OVK-protokoll registrerats i ByggR under 2019?

Granskningens utfall

Granskning 1 2019-09-04 

Kontrollen visade att endast ett ärende finns registrerat i ByggR. Under 2019 har det inkommit 72 
stycken protokoll som inte skannats in i ByggR. De har istället blivit sorterade i bokstavsordning i 
arkivet (i en s.k. Krokodil). Cirka 15 protokoll har sats in i pärm. Övriga och äldre OVK-protokoll 
förvaras i bokstavsordning i pärmar och förvaras i arkivet.

Granskning 2 2019-10-23

Resultatet blev enligt ovan då inget nytt arbetssätt har implementerats ännu.

Åtgärd Status

Förändrat arbetssätt  Pågående

Kommentar
Implementering av ett nytt arbetssätt kräver förberedelse och nya rutiner. Bygglovsavdelningen kommer 
att arbeta med rutiner under 2019 och starta med nytt arbetssätt 1 januari 2020. Samtliga ärenden ska 
diarieföras i ByggR så att alla typer av ärenden registreras på en och samma plats. Detta gäller även 
hissar.
De nya rutinerna som behöver tas fram handlar om nya atomtjänster och att ta fram detta kan ta tid på 
grund av andra prioriteringar. Bygglovsavdelningen kommer att gå igenom alla handlingar som inkommit 
under 2019 och diarieföra dem i ByggR.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
Internkontroll, helårsuppföljning 2019, kommunstyrelsen (KS 2019.015)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2019-02-18 § 21 internkontrollplan 2019 för
kommunstyrelsen. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under
året. Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport och lämnas till kommunstyrelsen 
för godkännande.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-14, Internkontroll, helårsuppföljning 2019 - Kommunstyrelsen
 Helårsuppföljning internkontroll 2019, kommunstyrelsen
 Bilaga 1_Uppföljning av kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut
 Internkontrollplan 2019, kommunstyrelsen

Expedieras till 
Akten
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