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§ 168
Revisionsrapporter 2020 (KS 2020.022)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.
 
Anteckning
Jerri Bergström och Gustav Elfström, båda (S), med bifall från Nicklas Steorn (MP) vill lägga 
följande anteckning till protokollet:
Revisorerna påpekar i Kontrollmål 5 att det inte finns kommungemensamt direktiv vad avser 
barngruppernas storlek. Socialdemokraterna anser att vad avser barngruppernas storlek så bör 
skolverkets riktlinjer vara norm.

Ärendebeskrivning
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska behandlas 
av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens 
granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels 
att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets 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
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: Likvärdiga 

förutsättningar inom förskolan
 Kommunstyrelsen yttrande på revisionsrapport: Granskning av pensionshantering 

och pensionsredovisning
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport: granskning av 

investeringsprocessen
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Revisionsrapporter 2020
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§ 126
Revisionsrapporter 2020 (KS 2020.022)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska behandlas 
av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens 
granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels 
att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Yrkanden
Ordförande, 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
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: Likvärdiga 

förutsättningar inom förskolan
 Kommunstyrelsen yttrande på revisionsrapport: Granskning av pensionshantering 

och pensionsredovisning
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport: granskning av 

investeringsprocessen
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Revisionsrapporter 2020
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Tjänsteskrivelse

Revisionsrapporter 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
uppföljningen.

Ärendet i korthet
Kommunens författningssamling anger hur revisionens 
granskningsrapporter ska behandlas av nämnderna och hur 
nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. 
Syftet är att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett 
strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Bakgrund
Revisionen tillställer, efter genomförd granskning, rapporten till den 
granskade nämnden för åtgärd. Kommunens nämnder rapporterar 
därefter, så snart som möjligt, vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs i granskningsrapporten. Rapporten 
sänds till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen rapporterar därefter till 
kommunfullmäktige minst två gånger per år hur revisionens 
granskningsrapporter har behandlats i nämnderna. 
Nedan redovisas en sammanställning av besvarade revisionsrapporter 
under 2019 och exempel på åtgärder som framgår i nämndens svar. 
Därefter redovisas en förteckning över inkomna revisionsrapporter som 
ännu inte har besvarats av nämnd. Samtliga revisionsrapporter och 
nämndernas svar bifogas i sin helhet.

Besvarade revisionsrapporter under 2020
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Kommunstyrelsen 

Granskning av investeringsprocessen
Missiv och rapport 2020-01-16 
Pwc har på uppdrag av dem förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte 
att bedöma kommunstyrelsen och berörda nämnders interna kontroll i 
investeringsprocessen.

Pwc:s sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder 
till stora delar har en tillräcklig internkontroll vad gäller kommunens 
investeringsprocess.

Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning:

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

- Uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över 
för att säkerställa nämndernas kontroll.

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

Granskning av pensionshantering och Pensionsredovisning
Missiv och rapport 2020-03-06 
Revisorerna har granskat kommunens pensionshantering och pensionsredovisning.

Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning:

- Att tillse att en skriftlig rutinbeskrivning upprättas som tydliggör vilka 
kontroller som ska genomföras, vem som är ansvarig, vilka krav som ställs på 
dessa kontroller samt hur ofta de ska utföras.

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

-  Att tillse att checklistor finns för samtliga väsentliga moment i syfte att 
säkerställa spårbarhet i pensionsredovisningen och för att undvika ett förstort 
personberoende i hanteringen.

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

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

- Att tillse att rutin införs kopplat till att identifiera slutregleringspremier. Till 
exempel bör en tydlig rutin för att registrera individer som fortsätter jobba 
efter 65 års ålder införas.

Kommunstyrelsens åtgärder: HR-avdelningen kommer under 2020 att 
ta fram tydliga rutiner tillsammans med KPA pensionshjälpen kopplat till att 
identifiera slutregleringspremier.

- Att tillse att rutin upprättas för kontroll av pensionsgrundande lön enligt 
lönesystemet jämfört med fakturaspecifikation från KPA.

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

Barn- och ungdomsnämnden

Likvärdiga förutsättningar inom förskolan
Missiv och rapport  2019-09-27 
Revisorerna har granskat kommunens förutsättningar för likvärdighet inom 
förskolan.

Den samlade bedömningen är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att
förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje
barns behov. Vidare görs bedömningen att barn- och ungdomsnämnden inte helt har
säkerställt att behov av platser och öppettider kan tillgodoses.

Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning:

- Ett behov av ett mer enhetligt och ändamålsenligt systematiskt 
kvalitetsarbete på enhetsnivå och på
huvudmannanivå. Detta arbete är påbörjat, men resultat har ännu inte
kunnat sammanställas och analyserats. Revisionen ser positivt på de 
insatserna som genomförs för att förbättra kvaliteten på uppföljning och 
analys på enhetsnivå och huvudmannanivå, de ser även positivt på at 
nämnden får löpande information om personalbehörighet i tertialrapporter.
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Barn- och ungdomsnämndens åtgärder: Inför hösten 2019 arbetade 
barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med förskolans rektorer med ta 
fram en struktur för enheternas systematiska kvalitetsarbete och 
gemensamma mallar för dokumentation av detta arbete. Enheterna har från 
och med läsårsstart hösten 2019 arbetat utifrån denna gemensamma struktur 
och mallar för att säkerställa både likvärdighet och systematik och åtgärder 
har därmed redan tagits för att bedriva ett ändamålsenligt systematiskt 
kvalitetsarbete på enhetsnivå.

- Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har 
identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet.

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

- Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds 
förskoleplats. I nuläget framgår det inte av kommunens köregler att barn med 
särskilda behov ska prioriteras. Det saknas även systemstöd för att ta emot 
information om behov av särskilt stöd i samband med ansökan om 
förskoleplats.

Barn- och ungdomsnämndens åtgärder:. Granskningen visar att barn 
erbjuds plats i tid. Det finns däremot inte rutiner som säkerställer att barn i 
behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. För att åtgärda detta görs två 
åtgärder, revidering av de skriftliga rutinerna gällande köhantering och 
placering samt översyn av digitala systemet för ansökan om förskoleplats.

Ej besvarade revisionsrapporter under 2020
Kommunstyrelsen 

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

Handlingar
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Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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§ 33
Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan 
(BUN 2019.577)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrande.
Anteckning
Socialdemokraterna lämnar in en protokollsanteckning (se protokollsbilaga 1).

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens förutsättningar för likvärdighet inom förskolan. Barn- 
och ungdomsnämnden lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
förutsättningar för likvärdighet inom förskolan som har genomförts av ett externt 
revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2019-09-27. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förskoleutskottets 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
 §14 BUN FU Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom 

förskolan
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-23, Yttrande om revisionsrapporten likvärdiga 

förutsättningar inom förskolan
 Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan
 Revisionsrapport, Granskning av likvärdiga förutsättningar inom förskolan



Barn och Ungdomsnämnden 2020-04-21 

Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom 
förskolan (BUN 2019.577) 

(s)-gruppen vill lägga följande anteckning till protokollet: 

Revisorerna påpekar i Kontrollmål 5 att det inte finns kommungemensamt direktiv vad 

avser barngruppernas storlek. Socialdemokraterna anser att vad avser barngruppernas 

storlek så bör skolverkets riktlinjer vara norm. 

För Socialdemokraterna 

Thomas Arctaedius, Sandra Rudeberg 

Protokollsbilaga 1
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Tjänsteskrivelse

Yttrande om revisionsrapporten 
Likvärdiga förutsättningar inom 
förskolan

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrande.

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat kommunens förutsättningar för likvärdighet inom 
förskolan. Barn- och ungdomsnämnden lämnar härmed sitt svar på 
revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
förutsättningar för likvärdighet inom förskolan som har genomförts av ett externt 
revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2019-09-27. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport 

likvärdiga förutsättningar inom förskolan
2. Revisionsrapport, Granskning av likvärdiga förutsättningar inom förskolan
3. Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avd.chef Verksamhetsutveckling

______________________
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Barn- och ungdomsnämndens yttrande 
på revisionsrapport likvärdiga 
förutsättningar inom förskolan

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning i 
syfte att bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder 
likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov. 

Nedan redovisas revisionens synpunkter tillsammans med nämndens kommentarer. 
Därefter följer ett avsnitt om revisionens rekommendationer och nämndens åtgärder. 
Avslutningsvis presenteras en framåtriktad analys om åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter
Den samlade bedömningen är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att 
förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje 
barns behov. Vidare görs bedömningen att barn- och ungdomsnämnden inte helt har 
säkerställt att behov av platser och öppettider kan tillgodoses.

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

Nämndens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer med revisionens synpunkt att det finns 
brister i förskolans systematiska kvalitetsarbete som ska ligga till grund för en analys 
av förskolans likvärdiga förutsättningar. Granskningen som genomförts visar framför 
allt brister kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan på enhetsnivå 
och huvudmannanivå. Granskningen genomfördes under perioden 2018-2019 då flera 
åtgärder och förändringar redan planerades. Åtgärderna har sjösatts under hösten 
2019 för att stärka kvalitetsarbetet och öka likvärdigheten i hur verksamheterna följs 
upp. Befattningsbeskrivningar för förskollärare och barnskötare har tagits fram och 
implementerats. Uppdraget i befattningsbeskrivningarna följs upp under hösten 2019 
i förskolans gemensamma mallar för medarbetarsamtal samt nedbrutna lönekriterier 
för förskolan, för att få en röd tråd som i sin tur kopplas till verksamhetens mål. 
Kompetenshöjande insatser, både vad gäller behörighetsökning och kvalitetsökning i 
undervisningen genomförs under 2019 och följs upp till nämnd regelbundet under 
insatsperioden. På enhetsnivå finns framtagna mallar och rutiner för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Dessa implementerades under hösten 2019 och kommer nu att 
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kunna ligga till grund för en analys under våren 2020. Förskolan använder BRUK, 
skolverkets verktyg för självskattning av kvalitet och måluppfyllelse i förhållande till 
läroplansmålen, som stöd i arbetet inom områdena värdegrund och utveckling. 
Självskattningarna ger en uppföljning på enhetsnivå men det bidrar även med ett 
underlag för analys på huvudmannanivå. Detta möjliggör både uppföljning av 
respektive enhet som jämförelser mellan enheter och gemensamma resultat. 
Ytterligare resultat som samlas in och analyseras på enhetsnivå och huvudmannanivå 
under läsåret 2019-2020 är brukarenkäten Våga visa för vårdnadshavare samt 
medarbetarenkäten. Ett fortsatt utvecklingsarbete planeras för att koppla ihop 
enheternas resultat med analys och uppföljning på huvudmannanivå. 

 Revisionen konstaterar och ser positivt på att nämnden beslutat om 
kompetenshöjande insatser och deltagande i Skolverkets Samverkan för bästa 
skola men kan inte bedöma om åtgärderna svarar mot brister avseende 
förskolans likvärdighet eftersom uppföljning och analys av förskolans resultat 
fördelat per område och enheter inte når nämnden.  

Nämndens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer delvis med revisionens synpunkt att 
samverkan för bästa skola (SBS) inte säkert svarar mot brister avseende förskolans 
likvärdighet då uppföljning och analys av förskolans resultat per område och enheter 
inte når nämnden. Satsningen gällande kompetenshöjande insatser utgår från ett 
identifierat behov av ökad andel legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare. 
Kartläggningen är gjord på övergripande nivå och säkerställer inte att den bidrar till 
likvärdighet på enhetsnivå. Dock genererar det en grundläggande likvärdighet då all 
personal på fasta tjänster i den kommunala förskolan kommer att ha en formell 
utbildning oavsett område man arbetar i. Satsningen följs upp löpande under 2019-
2020 och återrapporteras i tertialerna till nämnd.

Utbildningsinsatser har gjorts under 2019 för implementering av reviderade 
läroplanen för förskolan (Lpfö 18), vilket kopplas till undervisningsuppdraget i 
förskolan och syftar till att skapa en grundläggande kunskapsnivå och öka 
likvärdigheten. De kompetenshöjande insatserna kommer under våren 2020 att 
kunna följas upp i BRUK, Våga visa enkät samt i medarbetarenkät, resultatet kommer 
att kunna analyseras på enhetsnivå samt övergripande på huvudmannanivå och 
återrapporteras till nämnd. Vad gäller deltagandet i SBS så bygger det på de specifika 
enheternas avvikande förutsättningar och resultat. Från Vallentuna deltog initialt två 
förskoleenheter men förutsättningarna ändrades organisatoriskt och nu deltar en 
förskoleenhet samt en grupp med förskolans rektorer. Rektorsgruppen får stöd i att 
utveckla arbetssätt och struktur utifrån verksamheternas behov, detta i sin tur ska 
bidra till ökad likvärdighet. Uppföljning av detta arbete görs löpande i samverkan 
med Skolverket och planering för hur detta arbete ska rapporteras till nämnd pågår. 
Återrapport kommer att genomföras under hösten 2020. 
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 Revisionen bedömer att nämnden säkerställt att barn erbjuds plats i förskola i 
ändamålsenlig omfattning och att erbjudande om plats sker i tid. Revisionen 
konstaterar dock att det inte finns rutiner som säkerställer att barn i behov av 
särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. 

Nämndens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer delvis med revisionens synpunkt att det 
saknas rutiner som säkerställer att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats 
skyndsamt. I nuläget finns rutiner men informationen behöver tydliggöras för de 
vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats. 

Revisionens rekommendationer

 Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och 
implementeras på enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få 
en samlad och tydlig bild av enheternas behov, En sådan bild gör det möjligt 
för nämnden att säkerställa att de insatser som planeras och genomförs är 
adekvata. 

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

Insats Status/Period för insats
Gemensam struktur för kvalitetsarbete 
och mallar på enhetsnivå

Implementerat hösten 2019, 
uppföljning av insatsen görs under 
vårtermin och hösttermin 2020

Framtagande av nyckeltal och 
kvalitetskort för förskolan som följs upp 
till nämnd

Pågår under våren 2020. Rapporteras 
till nämnd i verksamhetsberättelse för 
2020

Framtagande av årshjul för när 
kvalitetkortets nyckeltal och enheternas 
resultat analyseras och följs upp på 
huvudmannanivå

Pågår under 2020. Klart till januari 
2021

Framtagande av struktur och gemensam 
rapportmall för det interna 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå 
som grund för analys och 
målbedömning av nämndens 

Pågår under 2020. Klart till januari 
2021
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måluppfyllelse och planering av för 
förskolan gemensamma mål och 
insatser framåt
Framtagande av struktur och gemensam 
mall för kvalitetsrapporter som följer 
upp resultat för varje förskoleområde i 
förhållande till de nationella målen. 
Resultatet sammanställs och ligger 
därefter till grund för enhetens fortsatta 
mål och prioriterade insatser. 

Pågår under 2020. Klart till januari 
2021

 Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har 
identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämndens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer med revisionens rekommendation.
Revisionen har i granskningen inte kunnat bedöma om åtgärder vidtas vid brister 
rörande likvärdighet i förskolan då det inte funnits tillräcklig uppföljning och analys 
av förskolans resultat fördelat per område och enheter som når nämnden. Genom 
insatser och förändringar inom enheternas och huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete åtgärdas detta och likvärdighet kan lättare följas upp på 
huvudmannanivå.  

I granskningen konstateras som ett tillägg att resurstilldelningen till förskolan 
beskrivs ske utan hänsyn till förskolors och barns förutsättningar och behov. 
Resursfördelning har tidigare skett på skolchefsnivå där skolchefen fördelat ut 
medlen per område. Under 2020 görs en förändring av strukturen för 
resurstilldelning så att den tydligare väger in förutsättningar på individ- och 
områdesnivå för att fördelning av resurser ska baseras på enheternas olika 
förutsättningar. Förskolans arbete med de gemensamma kartläggningsmaterialen av 
barn i behov av särskilt stöd kommer att ligga till grund för resursfördelningen. 

Insats Status/Period för insats
Förändring av struktur för 
resurstilldelningen så att den tydligare 
görs utifrån individ och områdesnivå

Ny struktur från 1 juli 2020
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  Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds 
förskoleplats. I nuläget framgår det inte av kommunens köregler att barn med 
särskilda behov ska prioriteras. Det saknas även systemstöd för att ta emot 
information om behov av särskilt stöd i samband med ansökan om 
förskoleplats.

Nämndens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer delvis med revisionens rekommendation. 
Granskningen visar att barn erbjuds plats i tid. Det finns däremot inte rutiner som 
säkerställer att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. För att åtgärda 
detta görs två åtgärder, revidering av de skriftliga rutinerna gällande köhantering och 
placering samt översyn av digitala systemet för ansökan om förskoleplats. 

Insats Status/Period för insats
Se över och revidera rutinen kring 
köhantering och placering för förskola och 
familjedaghem” så att det tydligt framgår 
att barn med särskilda behov ska erbjudas 
plats skyndsamt

Klart hösten 2020

Se över möjligheten att i systemet för 
ansökan om förskoleplats kunna ta emot 
information om behov av särskilt stöd 

Klart hösten 2020
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Framåtriktad analys

Förskolans kvalitetsarbete behöver fortsätta utvecklas och få samma struktur som 
grundskola/grundsärskolans kvalitetsarbete för att det ska skapa en tydligare 
helhetsbild. För att inte riskera att förskolans kvalitetsarbete försvinner i 
grundskolan/grundsärskolan är det viktigt att förskolans uppföljningar lyfts fram 
specifikt. Vid tertialuppföljning bör förskolans kvalitetsuppföljning följas upp i 
förskoleutskottet för att säkerställa att nämnden får ta del av förskolans resultat och 
uppföljningar samt planerade och genomförda åtgärder utifrån revisonens 
rekommendationer. Då förskolans organisation och struktur för det systematiska 
kvalitetsarbetet fortfarande är under uppbyggnad finns en risk att förändringar i 
organisationen runt förskolan kan påverka det uppstartade arbetet kring kvalitét och 
likvärdighet. För att säkerställa att arbetet kan fortsätta i rätt riktning är det därför 
viktigt att förskolan ges fortsatt utrymme att utveckla sina processer och sitt 
arbetssätt med stöd av skolchef.
 
Genomförda åtgärder med gemensamma underlag och strukturer för uppföljning på 
enheterna har skapat underlag för analys på enhetsnivå. Underlagen bidar också till 
resultat som går att analysera och jämföra mellan enheter samt på övergripande nivå. 
Kvalitetsrapporter från respektive förskoleområde kommer skapa ett samlat underlag 
som följer upp verksamheternas arbete i förhållande till de nationella målen i 
läroplanen. Underlagen kommer ligga till grund för fortsatt analys av 
verksamheternas utformning och genomförande av undervisningen. 
Kvalitetsrapporterna kommer också bidra till att varje enhet ges möjlighet att 
identifiera egna mål för verksamheten parallellt med de gemensamma för hela 
förskolans verksamhet. Tydlig struktur för kvalitetsarbetet med tillhörande årshjul 
säkerställer att kvalitetsarbetet sker regelbundet samt skapar en tydlighet kring vilka 
resultat som ska följas upp och när de ska följas upp. 

Revisionens granskning har bidragit till att lyfta frågor kopplat till förskolans 
förutsättningar för att skapa en likvärdig verksamhet. Granskningen har även 
tydliggjort brister i hur förskolans resultat redovisas för nämnd vilket har gjort att 
barn- och ungdomsförvaltningen har lagt extra fokus på att få till en likvärdig 
uppföljning av resultat för alla skolformer. Revisionens granskning synliggör också 
utvecklingsområden som inte identifierats i ett tidigare skede och som ger barn- och 
ungdomsnämnden möjlighet att göra insatser som utvecklar verksamheten och ökar 
kvaliteten i förskolan.
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Likvärdiga förutsättningar inom förskolan 

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte att 

bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förut-

sättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov. 

 

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att barn- och ungdomsnämnden 

inte har säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg 

utifrån varje barns behov.  Vidare bedömer vi att barn- och ungdomsnämnden inte helt har 

säkerställt att behov av platser och öppettider kan tillgodoses.  

 

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och är en sammanvägning av vår bedömning av 

respektive kontrollmålen i granskningen, vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en 

tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt).  

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på enhets-

nivå.  

 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att det finns ett identifierat 

behov av ett mer enhetligt och ändamåls-

enligt systematiskt kvalitetsarbete på en-

hetsnivå, men att former för detta ännu inte 

är på plats. Vi konstaterar att de brister 

som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn 

år 2018 kvarstår då det framkommer att 

alla förskoleenheter inte följer upp och 

analyserar sin verksamhet samt dokumen-

terar detta arbete. Vi ser positivt på de 

utbildningsinsatser som genomförs inom 

kommunen för att förbättra kvaliteten på 

uppföljningen och analysen på enhetsnivå. 

Vi anser att det systematiska kvalitetsar-

betet skulle gynnas av en gemensam struk-

tur/mall för arbete på enhetsnivå.  
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Kontrollmål 2: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvud-

mannanivå.  

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att det finns en medvetenhet 

kring behovet av ett mer ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete på huvudman-

nanivå, men att former för detta ännu inte 

är på plats. Då vi konstaterat att det finns 

brister i det systematiska kvalitetsarbetet 

på enhetsnivå riskerar nämnden att fatta 

beslut om utveckling av verksamheten utan 

att ha fullständig och adekvat information 

om de faktiska behoven. Vi bedömer såle-

des att de brister som Skolinspektionen 

identifierade i sin tillsyn år 2018 kvarstår 

då det saknas en samlad bild av måluppfyl-

lelsen på förskolorna som kan ligga till 

grund för uppföljning, analys och beslut 

om prioritering av utvecklingsinsatser för 

förskolorna på huvudmannanivå. Vi ser 

positivt på att nämnden får löpande in-

formation om personalbehörighet i tertial-

rapporterna samt på det arbete som bedrivs 

med att implementera ett ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete på huvudman-

nanivå.  

 

Kontrollmål 3: Nämnden har 

vidtagit åtgärder vid eventu-

ella brister som rör försko-

lans likvärdighet. 

 

Ej bedömt 

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut 

om kompetenshöjande insatser för att 

stärka förskolans kvalitet i hela kommunen 

och vi ser positivt på att kommunen deltar i 

Skolverkets Samverkan för bästa skola 

med syfte att stärka de förskolor som har 

störst behov. Vi kan däremot inte bedöma 

om nämnden har vidtagit åtgärder som 

svarar mot brister avseende förskolans 

likvärdighet eftersom uppföljning och ana-

lys av förskolans resultat fördelat per om-
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råde och enheter inte når nämnden. Där-

med saknas den nödvändiga kopplingen 

mellan analys av brister rörande likvärdig-

het och nämndens åtgärder.   

 

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldel-

ningen till förskolan beskrivs ske utan 

hänsyn till förskolors och barns förutsätt-

ningar och behov.  

Kontrollmål 4: Nämnden har 

säkerställt att barn erbjuds 

plats i förskola i ändamåls-

enlig omfattning. 

 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att kommunen erbjuder 

förskola i stor omfattning. De ordinarie 

öppettiderna är generösa och det finns 

möjlighet att få barnomsorg även utanför 

ordinarie öppettider samt under hela som-

maren och vid föräldraledighet. Vi noterar 

att verksamheten anser att de generösa 

öppettiderna riskerar att påverka verksam-

hetens kvalitet negativt. 

 

Kontrollmål 5: Nämnden har 

säkerställt att barngrupperna 

har en lämplig sammansätt-

ning och storlek.  

 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att rektorerna har ansvar för 

att organisera verksamheten så att barn-

grupperna har en lämplig sammansättning 

och storlek, men att det inte finns något 

kommungemensamt direktiv kring vad 

detta innebär. Vi konstaterar att barn- och 

ungdomsnämnden följer upp barngrupper-

nas storlek, antal barn per personal och 

andel utbildad personal och att nämnden 

vidtagit åtgärder avseende utbildningsin-

satser avseende dessa. Vi noterar att un-

derlaget till nämnden avseende perso-

naltäthet riskerar att vara missvisande. 
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Kontrollmål 6: Nämnden har 

säkerställt att erbjudande av 

plats sker i tid.  

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att barn erbjuds plats i tid. 

Vi konstaterar dock att det inte finns ruti-

ner som säkerställer att barn i behov av 

särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt.  
 

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och ungdoms-

nämnden:  

 Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och implementeras på 

enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få en samlad och tydlig bild 

av enheternas behov. En sådan bild gör det möjligt för nämnden att säkerställa att de 

insatser som planeras och genomförs är adekvata.  

 Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har identifierats 

i det systematiska kvalitetsarbetet.   

 Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds förskoleplats. I nu-

läget framgår det inte av kommunens köregler att barn med särskilda behov ska priori-

teras. Det saknas även systemstöd för att ta emot information om behov av särskilt 

stöd i samband med ansökan om förskoleplats.  

 Denna granskning omfattar inte förskolans resursfördelningsmodell. Det har dock vid 

intervjuer framkommit att resursfördelningsmodellen inte upplevs säkerställa att för-

skolors och barns förutsättningar och behov tillgodoses. Det kan därmed finnas behov 

av en översyn av resursfördelningen i förskolan.  

 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstepersoner. 

 

 

För revisorerna 

 

Ulf Nordlinder 

Ordförande 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört en 

granskning av barn- och ungdomsnämnden.  

Revisionsfrågorna lyder: 

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för 

lärande och omsorg utifrån varje barns behov?  

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att behov av platser och öppettider kan 

tillgodoses? 

Vår samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att förskolan 

erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov.   

Vår samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte helt har säkerställt att behov 

av platser och öppettider kan tillgodoses.  

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål. 

Bedömningen baseras på bedömningen av en sammanvägning av kontrollmålen i 

granskningen, vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, delvis 

uppfyllt, eller ej uppfyllt).  

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på 

enhetsnivå.  

 

Ej uppfyllt 
 
Vi konstaterar att det finns ett identifierat behov av 

ett mer enhetligt och ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på enhetsnivå, men att former för 

detta ännu inte är på plats. Vi konstaterar att de 

brister som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn 

år 2018 kvarstår då det framkommer att alla 

förskoleenheter inte följer upp och analyserar sin 

verksamhet samt dokumenterar detta arbete. Vi 

ser positivt på de utbildningsinsatser som 

genomförs inom kommunen för att förbättra 

kvaliteten på uppföljningen och analysen på 

enhetsnivå. Vi anser att det systematiska 

kvalitetsarbetet skulle gynnas av en gemensam 

struktur/mall för arbete på enhetsnivå.  
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Kontrollmål 2: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Ej uppfyllt 
 
Vi konstaterar att det finns en medvetenhet kring 

behovet av ett mer ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå, men att 

former för detta ännu inte är på plats. Då vi 

konstaterat att det finns brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet på enhetsnivå riskerar nämnden 

att fatta beslut om utveckling av verksamheten 

utan att ha fullständig och adekvat information om 

de faktiska behoven. Vi bedömer således att de 

brister som Skolinspektionen identifierade i sin 

tillsyn år 2018 kvarstår då det saknas en samlad 

bild av måluppfyllelsen på förskolorna som kan 

ligga till grund för uppföljning, analys och beslut 

om prioritering av utvecklingsinsatser för 

förskolorna på huvudmannanivå. Vi ser positivt på 

att nämnden får löpande information om 

personalbehörighet i tertialrapporterna samt på det 

arbete som bedrivs med att implementera ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Kontrollmål 3: Nämnden har 

vidtagit åtgärder vid 

eventuella brister som rör 

förskolans likvärdighet. 

 

Ej bedömt 

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut om 

kompetenshöjande insatser för att stärka 

förskolans kvalitet i hela kommunen och vi ser 

positivt på att kommunen deltar i Skolverkets 

Samverkan för bästa skola med syfte att stärka de 

förskolor som har störst behov.  

Vi kan däremot inte bedöma om nämnden har 

vidtagit åtgärder som svarar mot brister avseende 

förskolans likvärdighet eftersom uppföljning och 

analys av förskolans resultat fördelat per område 

och enheter inte når nämnden. Därmed saknas 

den nödvändiga kopplingen mellan analys av 

brister rörande likvärdighet och nämndens 

åtgärder.   

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldelningen till 

förskolan beskrivs ske utan hänsyn till förskolors 

och barns förutsättningar och behov.  
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Kontrollmål 4: Nämnden har 

säkerställt att barn erbjuds 

plats i förskola i 

ändamålsenlig omfattning. 

 

Uppfyllt 
 
Vi konstaterar att kommunen erbjuder förskola i 
stor omfattning. De ordinarie öppettiderna är 
generösa och det finns möjlighet att få barnomsorg 
även utanför ordinarie öppettider samt under hela 
sommaren och vid föräldraledighet. Vi noterar att 
verksamheten anser att de generösa öppettiderna 
riskerar att påverka verksamhetens kvalitet 
negativt. 

 

Kontrollmål 5: Nämnden har 

säkerställt att barngrupperna 

har en lämplig 

sammansättning och storlek.  

 

Delvis uppfyllt 
 
Vi konstaterar att rektorerna har ansvar för att 
organisera verksamheten så att barngrupperna har 
en lämplig sammansättning och storlek, men att 
det inte finns något kommungemensamt direktiv 
kring vad detta innebär. Vi konstaterar att barn- 
och ungdomsnämnden följer upp barngruppernas 
storlek, antal barn per personal och andel utbildad 
personal och att nämnden vidtagit åtgärder 
avseende utbildningsinsatser avseende dessa. Vi 
noterar att underlaget till nämnden avseende 
personaltäthet riskerar att vara missvisande. 

 

Kontrollmål 6: Nämnden har 

säkerställt att erbjudande av 

plats sker i tid.  

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att barn erbjuds plats i tid. Vi 

konstaterar dock att det inte finns rutiner som 

säkerställer att barn i behov av särskilt stöd 

erbjuds plats skyndsamt.   

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

ungdomsnämnden:  

 Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och implementeras på 

enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få en samlad och tydlig bild 

av enheternas behov. En sådan bild gör det möjligt för nämnden att säkerställa att de 

insatser som planeras och genomförs är adekvata.  

 Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har identifierats i 

det systematiska kvalitetsarbetet.   

 Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds förskoleplats. I 

nuläget framgår det inte av kommunens köregler att barn med särskilda behov ska 

prioriteras. Det saknas även systemstöd för att ta emot information om behov av 

särskilt stöd i samband med ansökan om förskoleplats.  

 Denna granskning omfattar inte förskolans resursfördelningsmodell. Det har dock vid 

intervjuer framkommit att resursfördelningsmodellen inte upplevs säkerställa att 
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förskolors och barns förutsättningar och behov tillgodoses. Det kan därmed finnas 

behov av en översyn av resursfördelningen i förskolan.  
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Inledning 
Bakgrund 

Förskolan ska vara likvärdig och alla barn har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt 

skollagen. Detta innebär att verksamhet och innehåll kvalitativt ska vara likvärdigt såväl mellan 

som inom förskolor. Likvärdighet handlar om lika kvalitet och att läroplanens alla delar följs.  

För att säkerställa likvärdiga förutsättningar ska huvudmannen systematiskt kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå. Sådan planering, uppföljning 

och utveckling ska även genomföras på förekoleenhetsnivå. Om det framkommer att det finns 

brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.  

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det 

behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 

behov på grund av familjens situation i övrigt. Huvudmannen ska se till att barngrupperna har 

en lämplig sammansättning och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en god miljö. När 

vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska plats erbjudas inom fyra månader. Barn 

som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av 

förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 

Barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun är huvudman för förskolan och ansvarar för 

att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning. Barn- och ungdomsnämnden är även 

ansvarig för att säkerställa att erbjudande av förskola samt barngrupperna sammansättning 

och storlek lever upp till kraven i skollagen.  

Kommunens kostnader för förskola inklusive öppen förskola är betydligt lägre än för strukturellt 

liknande kommuner vilket kan indikera en effektiv verksamhet och/eller lägre ambitionsnivå än 

i strukturellt liknande kommuner. Andelen årsarbetare i förskolan med pedagogisk 

högskoleexamen är knappt hälften så stor som i strukturellt liknande kommuner vilket kan vara 

en riskfaktor för förskolans kvalitet.  

 

Med utgångspunkt från såväl kommunens nettokostnadsavvikelse i förskolan som den 

pedagogiska kompetensen i förskolan och den eventuella påverkan detta kan ha på 

verksamhetens kvalitet vill revisionen granska hur barn- och ungdomsnämnden säkerställer 

likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov. 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet därför bedömt det angeläget att 

göra en granskning inom ovan rubricerat område. 

 

 



 
 

7 

 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågorna:  

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för 

lärande och omsorg utifrån varje barns behov?  

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att behov av platser och öppettider kan 

tillgodoses?  

Revisionskriterier 

Iakttagelser bedöms gentemot följande revisionskriterier:  

 Skollagen: 

1 kap 4 § Syftet med utbildningen  

2 kap 8 § Huvudmannens ansvar för utbildningen  

3 kap 2 § Barnens lärande och personliga utveckling  

4 kap 3, 4, 5, 6, 7 §§ Systematiskt kvalitetsarbete  

8 kap 2, 5, 8, 14 §§ Utbildningens syfte, erbjudande av förskola, barngrupperna och 

miljön, erbjudande av plats  

 Kommunens beslut, riktlinjer och rutiner inom rubricerade områden  

Kontrollmål 

Följande kontrollmål är vägledande för att besvara revisionsfrågorna:  

Kontrollmål 1: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på enhetsnivå.  

Kontrollmål 2: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå.  

Kontrollmål 3: Nämnden har vidtagit åtgärder vid eventuella brister som rör förskolans lik-

värdighet.  

Kontrollmål 4: Nämnden har säkerställt att barn erbjuds plats i förskola i ändamålsenlig 

omfattning.  

Kontrollmål 6: Nämnden har säkerställt att erbjudande av plats sker i tid.   

Kontrollmål 5: Nämnden har säkerställt att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 

storlek.  

Avgränsning 

Granskningen omfattar barn- och ungdomsnämnden och de kommunala förskolorna.  
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Metod 

Studier av relevanta styrdokument, rutiner samt dokumentation från det systematiska 

kvalitetsarbetet har genomförts, samt översiktlig granskning av barn- och ungdomsnämdens 

protokoll från hösten 2018 till och med våren 2019.  

Intervjuer har genomförts med:  

 Företrädare för nämnd i form av förskoleutskottet (gruppintervju) 

 T.f. utbildningschef och skolchefen för förskola (gruppintervju) 

 Kösamordnare 

 Tre förskolerektorer (gruppintervju) 

 Tre förskollärare från tre olika förskoleområden (gruppintervju) 

Totalt genomfördes fem intervjuer. Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska 

rapporten. 
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Förskolan i Vallentuna 
kommun 
Barn- och ungdomsnämndens organisation  

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola och fritidshem samt för öppen förskola och ungdomsmottagning. 

Barn- och ungdomsnämnden administreras av barn- och ungdomsförvaltningen och 

förvaltningen leds av en utbildningschef. Vid tiden för granskningen leds förvaltningen av en 

tillförordnad utbildningschef.  

Omorganisation 

Till och med år 2017 var kommunens förskolerektorer även rektorer i grundskolan. Vid intervju 

beskrivs att detta dubbla uppdrag och ansvar ofta innebar att utrymmet och tiden för förskolan 

begränsades, eftersom grundskolans frågor upplevdes kräva mer resurser och tid av rektorn 

än förskolan.   

Med syfte att skapa mer utrymme för förskolan och lyfta fram förskolan som en viktig del av 

nämndens uppdrag, beslutade barn- och ungdomsnämnden 2017-02-21 att den kommunala 

förskoleverksamheten skulle separeras organisatoriskt från grundskolan och därmed 

organiseras som en egen verksamhet. Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes 

organisationsförändringen som innebar att  

 ett förskoleutskott inrättades inom barn- och ungdomsnämnden  

 en verksamhetsavdelning för förskolan skapades och förskolan fick en egen 

verksamhetschef  

 förskolerektorerna blev renodlade förskolerektorer (utan ansvar för grundskolan)   

 förskolans ekonomi började redovisas separat (på nämndsnivå), med syfte att 

förtydliga förskolans förutsättningar och utmaningar.  

I granskningen framkommer att organisationsförändringen ses som positiv och som ett steg i 

rätt riktning i att tydliggöra förskolans uppdrag. I intervjuer beskrivs att uppdelningen mellan 

förskola och grundskola inneburit att en attitydförändring kunnat påbörjas inom förvaltningen 

och nämnden där förskolans frågor har fått större utrymme.  

Det beskrivs samtidigt att förskolerektorerna i den nya organisationen blev utan stödfunktioner 

eftersom grundskolans rektorer fick behålla de stödfunktioner som tillhörde rektorerna före 

organisationsförändringen (och därmed även kom förskolan till gagn). Till exempel 

underställdes vaktmästare och administratörer grundskolans rektorer. Sedan årsskiftet 

2018/2019 har en administratör anställts inom förvaltningen för att stötta samtliga 

förskolerektorer, men förskolerektorerna beskriver alltjämt sitt uppdrag som alltför omfattande. 

Förskolerektorerna beskriver vid intervju att det saknas förutsättningar för dem att vara 

pedagogiska ledare i den mån som lagen kräver och de själva skulle önska. Det centrala 

området har haft tre förskolerektorer det senaste året och de intervjuade rektorerna uppger att 

förutsättningarna att vara pedagogisk ledare behöver förbättras för att kommunen ska kunna 

attrahera och behålla förskolerektorer.   

I intervju med representanter från förskoleutskottet beskrivs att den nya organisationen ska 

utvärderas framöver och att det då kan bli aktuellt att upprätta ännu ett förskoleområde med 
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tillhörande förskolerektor för att förbättra förskolerektorernas arbetssituation.  

Kommunala förskolor i Vallentuna kommun 

I Vallentuna kommun finns det 14 kommunala förskolor, som sedan 2019-07-01 är indelade i 

följande fyra områden: 

Norra Vallentuna Östra Vallentuna Centrala Vallentuna  Fjärde 
förskoleområdet 

Kårsta förskola 
Lindholmens förskolor 
 

Brottby förskola 
Sjumilaskogens 
förskola 
Borgens förskola 
Haga förskola 

Granåsa förskola 
Katthults förskola 
Ormsta förskola 
Sjöhästens förskola 
Vallentuna 
språkförskola 

Kantarellens förskola 
Karby förskola 
Lovisedals förskola 

 

Vid dessa förskolor arbetar fyra förskolerektorer. Förskolerektorerna är ansvariga för två till 

fem förskolor per person.  

Vid intervjuer beskrivs att det finns stora skillnader i förutsättningar och behov, såväl mellan 

kommunens olika förskoleområden som mellan enskilda förskoleenheter. Vid intervjuer ges 

bilden att det i det norra området finns en förskola som ligger relativt långt från centralorten, 

vilket bland annat medför svårigheter i att rekrytera personal. Förskolorna i det centrala 

området beskrivs generellt ha barn med sämre socioekonomiska förutsättningar, jämfört med 

övriga områden.  

Nedanstående statistik, som är hämtad från kommunens hemsida, bekräftar att det finns 

skillnader mellan förskoleenheterna och förskoleområdena utifrån parametrarna barnantal, 

personaltäthet och andel förskollärare.  

Område Förskoleenhet Antal barn Personaltäthet Andel förskollärare 

Norra Kårsta förskola 62 5,7 18 

Norra Lindholmens förskolor 120 6,0 34 

Östra Brottby förskola 64 6,3 38 

Centrala Borgens förskola 54 5,5 19 

Centrala Granåsa förskola 56 5,6 20 

Centrala Haga förskola 34 6,4 17 

Centrala Katthults förskola 56 5,6 10 

Centrala Ormsta förskola 26 4,3 17 

Centrala Sjöhästen förskola 27 4,8 11 

Centrala Vallentuna språkförskola 8 2,3 73 

Södra Sjumilaskogens förskola 43 4,9 31 

 

Utbildningsinsatser 

Inom ramen för granskningen har pågående utbildningsinsatser för förskolans personal 

behandlats övergripande.  

Utbildningsinsatserna motiveras med bakgrund i den statistik som refereras till inledningsvis i 

rapporten samt i nedanstående tabell, där det framkommer att en betydligt lägre andel av 

förskolepersonalen i Vallentuna kommun är högskoleutbildad jämfört med liknande kommuner 

och riket totalt.  
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Tabell 1. Jämförelse andel anställda årsarbetare med förskollärarlegitimation år 2016-2018.  

 2016 2017 2018 

Vallentuna kommun 31 31 27 

Liknande kommuner 41 42 43 

Riket 45 43 43 

 

De utbildningsinsatser som är aktuella vid tiden för granskningen framgår av tabellen nedan.  

Utbildnings-
insats 

Målgrupp Upplägg Deltagare  
enligt uppgift 
vid intervjuer 

Tidplan Uppföljning 
till nämnd 

Utbildning till 
barnskötare  

Obligatorisk 
utbildning för 
alla outbildade 
barnskötare i 
kommunen 

Upphandlad kurs 
via Hermods 
Engångskurs  

Ingen uppgift.  Aug 2019-jan 
2020 

April 2020 

Utbildning till 
förskollärare 
(via högskola/ 
universitet) 

Barnskötare 
som studera 
och har 
behörighet  

Kommunen står för 
en betald studiedag 
i veckan samt 
bekostar 
kurslitteratur.  

Tre barnskötare 
vid de 
kommunala 
förskolorna har 
blivit antagna.  

Aug 2019 
Utbildningen 
omfattar 3,5 år 
heltidsstudier.  

Sep 2019 
April 2020 

Flerstämmig 
undervisning i 
förskolan 

Förskollärare Ifous projektleder 
och Malmö 
universitet ansvarar 
för 
forskningsinsatsen 
som syftar till att 
öka förskolans 
kvalitet och 
likvärdighet.  

12 förskollärare  
Samtliga 
förskole-
områden är 
representerade.  

Jan 2018-juni 
2020 

Dec 2019 

Samverkan för 
bästa skola1 

Två förskolor i 
det centrala 
området samt 
samtliga 
förskolerektore
r 

Skolverkets riktade 
insats för att stärka 
förskolan och 
huvudmannen i 
planering, 
uppföljning och 
utveckling av 
utbildningen 

 Nov 2018-nov 
2022  

 

 

I intervjuer lyfts att det är flera barnskötare som har önskat utbilda sig till förskollärare inom 

ramen för kommunens satsning, men att de saknar behörighet till utbildningen. Om samma 

upplägg erbjuds inför nästa läsår (2020/2021) kan fler ha hunnit komplettera sina betyg för att 

kunna vidareutbilda sig, uppges vid intervju.  

I kombination med en marknadsmässig lön beskrivs i intervjuerna dessa utbildningar som 

viktiga för att behålla och rekrytera personal till förskolan i Vallentuna. I intervjun med 

förskollärare lyfts även betydelsen av förbättrade förutsättningarna för kommunens 

förskollärare att få tid för reflektion som en viktig faktor för att locka och behålla utbildade 

förskollärare. Det framkommer att det skiljer sig åt mellan de intervjuade hur mycket egen 

reflektionstid de har inom ramen för ordinarie arbetstid. Reflektionstiden beskrivs även som 

                                                      
 

1 Om Samverkan för bästa skola: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-
organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola
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viktig för att kunna dra nytta av de utbildningsinsatser som genomförs och utveckla 

verksamheten bland annat i linje med det som behandlas i insatsen Flerstämmig undervisning i 

förskolan.  

I intervju med representanter från nämnden beskrivs att eventuella fortsatta utbildningsinsatser 

kommer att beslutas om efter att resultatet av de nuvarande insatserna har utvärderats.  

Kommunens tillsynsansvar 

Inom ramen för granskningen har kommunens ansvar för tillsyn av fristående förskolor 

behandlats översiktligt. Enligt kommunens hemsida finns det 30 fristående förskolor i 

Vallentuna kommun och dessa drivs av totalt 17 fristående huvudmän.  

Skolchefen för förskolan har varit ensamt ansvarig för tillsynsarbetet samt för 

samverkansforum, i form av nätverksträffar, med fristående huvudmän. Vid intervju 

framkommer att tillsynen från och med hösten 2019 ska skötas av en annan medarbetare på 

förvaltningen medan skolchefen för förskolan fortsatt ansvarar för nämnda nätverksträffar. Vi 

bedömer att tillsynsarbetet är sårbart så länge det är ett enmansuppdrag.   

Riktlinjer för ”Tillsyn och annan myndighetsutövning av fristående förskolor och pedagogisk 

omsorg i Vallentuna kommun” antogs av barn- och ungdomsnämnden i september 2017. 

Dessa riktlinjer reviderades i februari 2019. Riktlinjerna innehåller bland annat:  

 Beskrivning av de tre formerna av tillsyn: regelbunden tillsyn, riktad tillsyn och 

kvalitetsgranskning  

 Beskrivning av ingripande som kan komma att ske efter tillsynen, beroende på bristens 

allvarsgrad 

 Genomgång av områden om ska komma att granskas med hänvisning till lagrum i 

skollagen samt kriterier för tillsynen i fristående förskola.  

Vid intervjuer beskrivs riktlinjer och tillhörande mallar som tydliga och relevanta.  

En gång per år görs en skriftlig och muntlig rapport av tillsynsansvaret till barn- och 

ungdomsnämnden. Rapporten för år 2018 togs upp på nämndens sammanträde i februari år 

2019. Rapporten innehåller en sammanställning av den tillsyn som har gjorts under året samt 

beskriver de utvecklingsområden som har identifierats inom ramen för tillsynen. Områden för 

utveckling är pedagogiska lärmiljöer, systematiskt kvalitetsarbete och personalbehörighet.   

På initiativ av förvaltningen beslutade barn- och ungdomsnämnden i februari 2019 att den 

regelbundna tillsynen av fristående aktörer ska ske med tre års mellanrum istället för två års 

mellanrum. Intervallet bedöms som tillräckligt för att fånga upp avvikelser samtidigt som 

arbetsbördan för den tillsynsansvariga lättar något. De samverkansforum som finns med de 

fristående huvudmännen bedöms bidra till en god dialog och löpande insyn i verksamheterna.  

Överlämningsrutiner mellan förskola och grundskola 

Det finns flera forum för samverkan mellan den kommunala huvudmannen och fristående 

huvudmän:  

 Nätverksträffar för fristående och kommunala förskolerektorer (två gånger per termin)  

 Förskoleråd för förskola består av kommunala och fristående förskolor med två-tre 

träffar/termin. Förskolerådet är ett forum för nätverkande för förskolor i Vallentuna dit 

också andra delar av kommunens förvaltning bjuds in  

 Överlämningsnätverket består av tre rektorer för förskolan samt fyra förskolerektorer 
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från de fristående förskolorna och syftar till att skapa enhetliga överlämningar mellan 

förskola och grundskola, oavsett huvudman 

Överlämningsnätverket har tagit fram en kommungemensam överlämningsblankett som 

samtliga förskolor använder sig av i samband med överlämning mellan förskola och 

förskoleklass. Blanketten innehåller tre delar: en del där barnet kommer till tals, en del där 

vårdnadshavare kommer till tals samt en del där förskolläraren beskriver vad mottagande skola 

bör känna till. I de fall där barnet är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, används 

en kompletterande blankett som kallas ”Kompletterande överlämningsplan”.  

I intervjuer beskrivs att blanketten och överlämningar generellt fungerar väl.  

Överlämningsnätverket har diskuterat hur uppföljning och utvärdering av genomförd 

överlämning skulle kunna gå till. Former för detta har ännu inte fastställts, men vid intervjuer 

beskrivs en ambition där förskolan i september-oktober varje år får återkoppling från 

grundskolan på vilket sätt som överlämningen var till hjälp och hur den skulle kunna förbättras. 

I intervjuer framkommer även att överlämningsnätverket efterfrågar en tydligare samverkan 

med socialtjänsten i överlämningar där det finns ett sådant behov. Det beskrivs också att 

förskolan på ett mer uttalat sätt bör inkluderas i den samverkansprocess som nyligen påbörjats 

mellan socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.  

Skolinspektionens tillsyn år 2018 

Under vårterminen 2018 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av förskolan i Vallentuna. 

Skolinspektionen bedömde att det fanns allvarliga brister i huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete och att följande åtgärder behövde vidtas:  

 Följa upp och sammanställa måluppfyllelse och resultat i förhållande till de nationella 

målen. 

 Utifrån uppföljning av resultaten och måluppfyllelsen analysera vad som påverkar och 

orsakar resultaten och måluppfyllelsen för verksamheten. 

 Utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och besluta om genomförande av 

utvecklingsåtgärder. 

 Planera och genomföra de beslutade utvecklingsåtgärderna. 

 Se till att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs även på samtliga förskoleenheter. 

Detta arbete ska innefatta uppföljning, analys och beslut om utvecklingsåtgärder per 

enhet samt att arbetet dokumenteras.  

Skolinspektionen beslutade om ett föreläggande med vite om inte Vallentuna kommun senast i 

januari 2019 kunde redovisa vilka åtgärder som identifierats och påbörjats för att komma till 

rätta med bristerna. 

 Kommunen redovisade följande åtgärder till Skolinspektionen i januari 2019:  

 Under hösten 2018 har en arbetsplan för de kommande tre åren arbetats fram i 

förskolans ledningsgrupp (se bilaga 1). Utifrån denna arbetsplan har ledningsgruppen 

löpande under hösten arbetat med nedanstående övergripande områden på 

ledningsnivå samt i verksamheten tillsammans med pedagogerna 

 Tydliggöra organisationen 

 Skapa gemensamma rutiner och riktlinjer  

 Förtydligande av uppdraget 

 Struktur och arbetsgång för det systematiska kvalitetsarbetet 

 Befattningsbeskrivningar för förskollärare och barnskötare 

 Kompetenshöjande insatser 
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 Värdegrundsarbete, planer för kränkande behandling och systematiskt 

likabehandlingsarbete 

 IT-plan för förskolan 

I Skolinspektionens uppföljningsbeslut i februari 2019, baserat på redovisning av ovanstående 

åtgärder, bedömdes bristerna vara avhjälpta.  
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Iakttagelser och 
bedömningar 
Kontrollmål 1: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt 
systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå.   

Kontrollmål 2: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt 
systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå.  

Iakttagelser 
I intervju med företrädare från nämndens förskoleutskott beskrivs att Skolinspektionens tillsyn 

och dess resultat avseende brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete var en viktig 

ögonöppnare för organisationen. Företrädarna från nämnden liksom övriga intervjuade 

beskriver att åtgärder har vidtagits för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet, men att 

arbetssättet ännu inte har hunnit sätta sig. 

I dokumentet Arbetsplan för processer i ledningsgrupp förskola 2018-2020 (daterat 2018-09-

14) beskrivs kortfattat processen med det systematiska kvalitetsarbetet under år 2018 och 

2019. Av dokumentet framgår:   

Vad ska göras Ansvariga Tidsplan Uppföljning/ 
utvärdering 

 Skapa tydliga rutiner för det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
Bruk? SPSM? 

 Utbildningsplan för förskolan i 
Stratsys - Susanne vt 19 

 Rutiner för uppföljning – 
månadsrapporter – Fundif  

 Förankra i verksamheterna – 
behöver hållas i och fortsätta 
arbeta med 

Lednings-
grupp 
förskola 
samt 
avdelningen 
för Kvalitet 

2018-2019 Löpande i Förskolans 
ledningsgrupp (FLG) 
samt rapportering i 
Stratsys 

 

Arbetsplanens punkter liknar de åtgärder som redovisades till Skolinspektionen i januari 2019, 

men är inte identiska. I sakgranskning framkommer att insatserna enligt Arbetsplan för 

processer i ledningsgrupp förskola 2018-2020 är genomförda.  

Årshjul och mallar för systematiskt kvalitetsarbete 

Det finns ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet, framtaget höstterminen 2018 och 

reviderat vårterminen 2019), se bilaga 2. Årshjulet innehåller följande moment med bäring på 

det systematiska kvalitetsarbetet:  

 En verksamhetsplan för kommande läsår skrivs för varje förskoleenhet i juni månad.  

 Uppföljning (och ibland analys) görs i september, december, januari, februari och maj. 

Utifrån analysen i december planeras vårterminens arbete och utifrån analysen i maj 

väljs prioriterade mål som ingår i nästkommande verksamhetsplan.  

 I april genomförs Våga visa-enkäten till samtliga vårdnadshavare och enkätens 

resultat används för att välja ut prioriterade mål för kommande läsår.   

 En verksamhetsberättelse skrivs i december varje år.     

Dokumentationen kring ovanstående läggs in i systemet Stratsys.  
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Av årshjulet framkommer därtill att kartläggningar av barn och barngrupper görs i september. 

Kartläggning och uppföljning avseende barn i behov av särskilt stöd/särskilda anpassningar 

sker i oktober, december och mars på varje förskoleenhet. Dessa kartläggningar 

dokumenteras inte i Stratsys.   

Årshjulet innehåller således moment för kvalitetsarbete på enhetsnivå och huvudmannanivå. 

Av årshjulet framgår det inte vem som är ansvarig för att respektive moment. För en del 

moment är det inte helt tydligt om de avser kvalitetsarbete på enhetsnivå eller på 

huvudmannanivå (eller båda nivåerna).  

Utöver årshjulet, finns det kommungemensamma mallar för månadsuppföljning och 

terminsutvärdering. Denna uppföljning och utvärdering ska göras av varje arbetslag/avdelning.  

Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå 

I intervjuer med förskollärare beskrivs att arbetslagsreflektion sker på avdelningsnivå på 

kommunens förskoleenheter, dock i varierande omfattning. En förskollärare beskriver att 

reflektion i arbetslaget sker muntligt varje vecka och att kortare anteckningar förs vid dessa 

tillfällen; en annan förskollärare beskriver att arbetslaget träffas för reflektion varannan vecka 

vilket resulterar i en skriftlig rapport som lämnas till förskolerektor.  

Enligt inkommen dokumentation ska varje arbetslag göra en skriftlig uppföljning varje månad 

utifrån arbetslagets pedagogiska tankar och barnens läroprocesser med fokus på det projekt 

som bedrivits. Förskollärarna beskriver att det ofta görs, men inte alltid varje månad om 

verksamheten kräver att annat mer akut måste behandlas. Förskollärarna beskriver dock att 

arbetslagen alltid gör terminsutvärderingar, men att dessa kan variera i omfång och innehåll 

mellan avdelningarna och mellan förskolorna. De beskriver vidare att återkoppling från 

förskolerektor på månadsuppföljningar och terminsutvärderingar kan se olika ut, antingen i 

form av skriftliga kommentarer i delade dokument eller i muntlig form. Generellt framträder en 

bild där kvalitetsarbetet på enhetsnivå varierar stort, såväl mellan avdelningar på samma 

förskola som mellan förskolor i olika geografiska områden.  

Vid sakgranskning framkommer att det inte finns några verksamhetsplaner på enhetsnivå.  

Förskolerektorerna beskriver vid intervju att det fanns ett gemensamt arbetssätt för det 

systematiska kvalitetsarbetet under den tidigare förvaltningschefen, men att förskolerektorerna 

under det senaste året har haft möjlighet att i större grad anpassa arbetet utifrån sitt 

förskoleområde och enligt egna preferenser. Förskolerektorerna uppger att de i grunden har ett 

gemensamt tänk med månadsrapporter från avdelningarna och att kvalitetsarbetet på 

förskolorna dokumenteras via Google Drive där arbetslagen på förskolorna arbetar mot 

läroplanen och använder en reflektionsmall där de beskriver det pågående arbetet. Rektorerna 

ger sina kommentarer på arbetet i Drive. Dock ska rektorerna nu se över hur de kan göra det 

systematiska kvalitetsarbetet mer enhetligt och skapa en ny gemensam mall för arbetets alla 

delar.  

Förskolerektorerna ser ett stort behov av att vara mer närvarande pedagogiska ledare i 

kvalitetsarbetet på förskoleenheterna. De beskriver att det ännu inte är tydligt för alla 

förskollärare hur kvalitets- och utvecklingsarbetet ska bedrivas. Utbildningsinsatsen 

Flerstämmig undervisning i förskolan beskrivs som ett värdefullt verktyg för att höja kvaliteten 

på uppföljning och analys, men att det är en bit kvar innan förskolorna är självgående i sitt 

kvalitetsarbete. 
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Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

I Läsårsplan 2019 beskrivs de utvecklingsområden, aktiviteter och in indikatorer som förskolan 

har valt att arbeta med utifrån en analys av tidigare läsår och utvecklingsbehov. Läsårsplanen 

motsvarar verksamhetsplan 2019 för den kommunala förskolan i Vallentuna kommun. 

Läsårsplanen utgår ifrån nämndens mål och sedan finns det möjlighet att lägga till 

utvecklingsområden som i sin tur kan kopplas till nationella mål för förskolan. Prioriterade 

områden för år 2019 är:  

 Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, 

grundskolor och fritidshem samt grundsärskola medvetet arbeta för en långsiktigt 

hållbar utveckling. 

 Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, 

grundskolor och fritidshem samt grundsärskola aktivt bidra till en giftfri miljö och ett 

återvunnet samhälle samt bidra till att begränsa klimatpåverkan. 

 Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, 

grundskolor och fritidshem samt grundsärskola se till att dessa verksamheter bedrivs 

med hög kvalitet och med ett tydligt fokus på utveckling. 

 Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, 

grundskolor och fritidshem samt grundsärskola kontinuerligt utveckla samarbetet med 

företag, organisationer och föreningar samt institutioner inom högre utbildning. 

Förskolerektorerna uppger vid intervju att de sammanställer avdelningarnas underlag tre 

gånger per år, i anslutning till förvaltningens tertialrapporter, i verksamhetssystemet Stratsys. 

Förskolerektorerna uppger att det inte är helt tydligt vad som ska dokumenteras i Stratsys, 

men de bedömer att de ändå genomför uppföljning och analys av nämndens mål på liknande 

sätt. De beskriver att redovisningen i Stratsys mynnar ut i en aggregerad beskrivning och 

analys av resultat på förskoleområdesnivå.  

I nästa steg sammanställer skolchefen för förskolan förskolerektorernas redovisningar. Denna 

samlade redovisning ingår i barn- och utbildningsnämndens tertialrapporter per april (tertial 1), 

per augusti (tertial 2) samt i nämndens verksamhetsberättelse för helåret i februari året efter.  

Tertialrapporterna innehåller en redogörelse av nämndens samtliga verksamheters arbete med 

de kommungemensamma och nämndspecifika målen. Inkommen tertialrapport innehåller 

bland annat information om pågående utbildningsinsatser i förskolan, det pågående 

utvecklingsarbetet med förskolans systematiska kvalitetsarbete samt statistik avseende 

personaltäthet och personalbehörighet i förskolan. Resultat och analys på förskoleområdes- 

och/eller förskoleenhetsnivå saknas.  

Verksamhetsberättelse för år 2018 innehåller, likt tertialrapporten, Information om 

utvecklingsinsatser inom förskolan, däribland utvecklingen av det systematiska 

kvalitetsarbetet, samt statistik avseende personaltäthet och personalbehörighet i förskolan. 

Därtill redovisas resultatet av Våga visa-enkäten till vårdnadshavare. Av 

verksamhetsberättelsen framgår att ”Förskoleverksamheten har precis som skolorna 

utmaningar med delningstal, höga personalkostnader kopplat till brist på förskolelärare och 

lokaler med ledig kapacitet. Förskolorna redovisar ett underskott om 2,4 mnkr.” Resultat och 

analys på förskoleområdes- och/eller förskoleenhetsnivå saknas i verksamhetsberättelsen.  

Under våren 2019 har förskolerektorerna (var för sig) besökt förskolenämndens utskott, vilket 

verifierats i protokoll. Det beskrivs att detta tillfälle varit en kanal för att ge en bild av respektive 

område och dess enheters utmaningar. Förskolerektorerna beskriver dock att det systematiska 

kvalitetsarbetet inte har varit föremål för diskussion under dessa tillfällen. Företrädare för 
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förskoleutskottet beskriver att de inte har en inblick i de enskilda förskolornas kvalitetsarbete 

eller de resultat som framkommer i kvalitetsarbetet på enhetsnivå eller områdesnivå.  

Förskoleutskottet samt barn- och ungdomsnämnden får löpande uppdateringar kring de 

kompetenshöjande utbildningsinsatser som genomförs i förskolan, vilket framgår av utskottets 

protokoll. Både utskottet och nämnden har även tagit del av uppföljning avseende 

Skolinspektionens tillsyn. I intervju med förvaltningen beskrivs att nämnden, trots 

omorganisationen där förskolan lyftes ur grundskolan, fortsatt upplevs visa ett svagt intresse i 

för förskolan.  

Bedömning  

Kontrollmål 1: Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt.  

Vi konstaterar att det finns ett identifierat behov av ett mer enhetligt och ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå, men att former för detta ännu inte är på plats. Vi 

konstaterar att de brister som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn år 2018 kvarstår då det 

framkommer att alla förskoleenheter inte följer upp och analyserar sin verksamhet samt 

dokumenterar detta arbete. Vi ser positivt på de utbildningsinsatser som genomförs inom 

kommunen för att förbättra kvaliteten på uppföljningen och analysen på enhetsnivå. Vi anser 

att det systematiska kvalitetsarbetet skulle gynnas av en gemensam struktur/mall för arbete på 

enhetsnivå.  

Kontrollmål 2: Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt.  

Vi konstaterar att det finns en medvetenhet kring behovet av ett mer ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå, men att former för detta ännu inte är på 

plats. Då vi konstaterat att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå 

riskerar nämnden att fatta beslut om utveckling av verksamheten utan att ha fullständig och 

adekvat information om de faktiska behoven. Vi bedömer således att de brister som 

Skolinspektionen identifierade i sin tillsyn år 2018 kvarstår då det saknas en samlad bild av 

måluppfyllelsen på förskolorna som kan ligga till grund för uppföljning, analys och beslut om 

prioritering av utvecklingsinsatser för förskolorna på huvudmannanivå. Vi ser positivt på att 

nämnden får löpande information om personalbehörighet i tertialrapporterna samt på det 

arbete som bedrivs med att implementera ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

Kontrollmål 3: Nämnden har vidtagit åtgärder vid eventuella brister som 
rör förskolans likvärdighet. 

Iakttagelser 
Av inkommet underlag och vid intervjuer framgår att nämnden, direkt eller indirekt (via 

förvaltningen), har vidtagit åtgärder med syfte att höja kvaliteten i förskolan i form av de 

utbildningsinsatser som tidigare har beskrivits i rapporten.  

Vid tiden för granskningen har ingen av dessa utbildningsinsatser utvärderats för att 

säkerställa att de har avsedd effekt, men de utbildningsinsatser som genomförs beskrivs som 

positiva av samtliga intervjuade och insatserna bedöms gynna den generella utvecklingen av 

kvaliteten i den kommunala förskolan i Vallentuna kommun. De förskolor som har en hög andel 

obehöriga barnskötare får i och med den obligatoriska utbildningen för denna grupp en effektiv 

och genomgående kompetenshöjning.  

I intervjuer nämns även Skolverkets insats Samverkan för bästa skola som betydelsefull för att 

stärka den förskola i det centrala området som omfattas av insatsen. Det finns en förhoppning 

att insatsen kommer att stärka kvaliteten på verksamheten i alla förskoleområden eftersom 
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samtliga förskolerektorer också omfattas av Samverkan för bästa skola.  

Vid intervjuer efterfrågas samtidigt mer riktade insatser som kan möta de skillnader som finns 

vad gäller lokala förutsättningar på enskilda förskolor och/eller i en eller ett par 

förskoleområden. De intervjuade lyfter även att resursfördelningen till förskolan behöver 

utvecklas. Resursfördelningsmodellen tar inte hänsyn till förskolornas olika förutsättningar och 

behov, menar de intervjuade. Förskolerektorer beskriver vid intervju att nämnden i många år 

har haft som mål att höja andelen förskollärare i kommunens förskolor, men att det är upp till 

förskolerektorerna att göra satsningar på rekryteringar och bära den kostnad som en högre 

andel utbildade förskollärare innebär.  

Bedömning 

Vi kan inte bedöma kontrollmålet.  

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut om kompetenshöjande insatser för att stärka 

förskolans kvalitet i hela kommunen och vi ser positivt på att kommunen deltar i Skolverkets 

Samverkan för bästa skola med syfte att stärka de förskolor som har störst behov.  

Vi kan däremot inte bedöma om nämnden har vidtagit åtgärder som svarar mot brister 

avseende förskolans likvärdighet eftersom uppföljning och analys av förskolans resultat 

fördelat per område och enheter inte når nämnden. Därmed saknas den nödvändiga 

kopplingen mellan analys av brister rörande likvärdighet och nämndens åtgärder.   

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldelningen till förskolan beskrivs ske utan hänsyn till 

förskolors och barns förutsättningar och behov.  

Kontrollmål 4: Nämnden har säkerställt att barn erbjuds plats i förskola i 

ändamålsenlig omfattning.   

Kontrollmål 6: Nämnden har säkerställt att erbjudande av plats sker i tid.   

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det 

behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 

behov på grund av familjens situation i övrigt.  

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska plats erbjudas inom fyra månader. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form 

av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 

Iakttagelser  
I Vallentuna kommun finns det en anställd kösamordnare. Alla fristående och kommunala 

förskolor är anslutna till kommunens kösystem. I intervjuer framgår att det finns ett överskott av 

platser och att kommunen därmed kan erbjuda plats inom fyra månader från att ansökan 

inkommit, i enlighet med lagen, samt att vårdnadshavare ofta får sitt förstahandsval. Nämnden 

får återrapportering en gång om året avseende kommunens möjlighet att erbjuda 

förskoleplatser i tid. Det beskrivs att kommunen har beredskap i form av lokaler om det skulle 

bli ont om förskoleplatser. Däremot skulle kommunen ha svårt att bemanna fler förskolor i 

nuläget. I intervjuerna uppges att befolkningsprognoserna visar på en fortsatt överkapacitet i 

kommunens förskolor.  

På kommunens hemsida finns dokumentet Köregler för förskola och familjehem. Där framgår 

hur ansökan ska göras via hemsidan, vad som krävs för att ett barn ska ha rätt till förskola, hur 

barn placeras utifrån syskonförtur, behov av särskilt stöd och ködatum samt hur 

platserbjudande går till. I intervjuerna uppges att kösystemet fungerar relativt väl och att få 
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föräldrar har klagomål på själva systemet. Det är varje förskolas ansvar att erbjuda plats. 

Kösamordnaren stämmer av varje månad att de barn som enligt kösystemet ska erbjudas plats 

har fått besked och kontaktar de förskolor som eventuellt ännu inte meddelat vårdnadshavare 

om att de fått en plats till sitt barn på den aktuella förskolan.  

Kommunen är skyldig att se till att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. Det 

innebär i praktiken att dessa barn bör gå före (andra barn) i förskolekön. I dokumentet 

Enhetsmanual Erbjudande av förskoleplats beskrivs att barn ska erbjudas plats utifrån följande 

prioriteringar:  

1. Barn i behov av särskilt stöd 

2. Syskonförtur  

3. Kötid  

I intervju med kösamordnaren framkommer dock att det inte är möjligt att säkerställa detta i 

och med att systemet där vårdnadshavare ansöker om förskoleplats inte tar emot information 

om behov av särskilt stöd. I Köregler för förskola och familjedaghem, som vårdnadshavare 

hittar på hemsidan, beskrivs inte tydligt att barn med särskilda behov ska prioriteras vid 

placering. Representanterna från nämnden instämmer i att det inte finns någon funktion för att 

säkerställa att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt.  

Kösamordnaren uppger att dokumenten Enhetsmanual Erbjudande av förskoleplats och 

Enhetsmanual för skolvalssidan Hypernet förskola följs i stora drag, men att formuleringar och 

vissa funktioner kommer att ses över under hösten 2019 för att säkerställa att dokumenten 

stämmer överens med det praktiska förfarandet. Det ska även undersökas om kommunen, 

istället för att erbjuda en familj en förskoleplats i taget, kan erbjuda ett antal placerings-

alternativ, detta för att snabba på processen med tilldelning av plats. Kösamordnaren uppger 

vidare att det inte görs löpande kontroller av huruvida vårdnadshavarens angivna behov av 

förskola stämmer överens med de faktiska behoven. Det finns inget krav på att vårdnads-

havare ska inkomma med arbetsintyg för att styrka behovet. Kösamordnaren beskriver att det i 

praktiken blir en kontroll av behoven i och med att kösamordnaren även ansvarar för föräldra-

fakturorna och då kan upptäcka stora avvikelser mellan exempelvis en mycket låg inkomst och 

ett mycket stort behov av förskola. Kösamordnaren tar i dessa fall kontakt med 

vårdnadshavaren för att säkerställa att behoven är riktiga.  

I intervjuer beskrivs att kommunen erbjuder omfattande öppettider inom förskolan. Alla 

förskolor ska kunna hålla öppet mellan klockan 6.00 och 18.30 om behov finns. Det finns även 

möjlighet till barnomsorg utanför ordinarie öppettider. Kommunen har vidare sommarförskola 

hela sommaren samt erbjuder familjer där en vårdnadshavare är föräldraledig 30 timmar per 

vecka i förskolan för det äldre syskonet. De intervjuade förskolerektorerna och skolchefen för 

förskola uppger att de generösa öppettiderna gör verksamheten ansträngd. De generösa 

öppettiderna kostar mycket pengar, vilket går ut över kvaliteten. De intervjuade beskriver ett 

behov av att se över öppettiderna för att kunna upprätthålla en genomgående hög kvalitet.  

Bedömning 
Kontrollmål 4: Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.  

Vi konstaterar att kommunen erbjuder förskola i stor omfattning. De ordinarie öppettiderna är 

generösa och det finns möjlighet att få barnomsorg även utanför ordinarie öppettider samt 

under hela sommaren och vid föräldraledighet. Vi noterar att verksamheten anser att de 

generösa öppettiderna riskerar att påverka verksamhetens kvalitet negativt. 
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Kontrollmål 6: Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

Vi konstaterar att barn erbjuds plats i tid. Vi konstaterar dock att det inte finns rutiner som 

säkerställer att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt.  

Kontrollmål 5: Nämnden har säkerställt att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek.  

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning 

och storlek. 

Iakttagelser  
Ansvaret att organisera verksamheten utifrån antalet barn och sammansättningen av barn 

ligger hos förskolerektor. Det finns inte några nämndbeslut avseende barngruppernas storlek 

eller sammansättning. Det finns inte någon kommungemensam definition av vad som 

kännetecknar att en barngrupp har en lämplig sammansättning och storlek. Rektorerna uppger 

att det är barnpengens storlek som avgör barngruppernas storlek. För att det ska vara möjligt 

att minska på barngruppernas storlek måste barnpengen öka, menar förskolerektorerna. 

Sammansättningen på förskolan och i barngrupperna är beroende av de barn som står först i 

kön och får en plats på förskolan. Rektorerna uppger att verksamheten är van att ställa om från 

ett år till nästa beroende på hur sammansättningen av barn ser ut. Skolchef förskola uppger att 

organiseringen av förskolorna generellt fungerar väl.  

De intervjuade förskollärarna uppger att det alltid finns en önskan om att barngrupperna ska 

vara mindre, men att det inte får ske på bekostnad av en omorganisation där färre vuxna 

ansvarar för barngruppen. Förskollärarna beskriver att de hellre ser en något större barngrupp 

med fler personal knutna till den än en mindre barngrupp med en liten och därmed såbar 

personalstyrka. Förskollärarna beskriver en generell smärtgräns på barngrupperna vid max 20 

barn i grupper med äldre barn och max 15 barn i grupper med små barn. Förskollärarna 

uppger att de känner sig delaktiga i sina respektive förskolors organisation.  

Enligt Skolchef förskola får barn- och ungdomsnämnden rapportering gällande barngruppernas 

storlek, antal barn per personal och andel utbildad personal. Detta går inta att utläsa i protokoll, 

men i sakgranskning framkommer att förskoleutskottet har fått ta del av underlag utifrån det 

som SCB efterfrågar från Vallentuna kommun, och som sedan presenteras av SCB i april varje 

år. Denna återrapportering har föranlett de utbildningsinsatser som genomförs för att höja 

kompetensen hos personalen. I intervju med rektorerna framkommer att statistik avseende 

personaltäthet blir missvisande då de resurser som är anställda för att stötta ett enskilt barn 

inte undantas. I statistiken ser det till exempel ut som att det är tre vuxna på 15 barn trots att all 

arbetstid för en av de tre går åt till ett enda barn. I praktiken innebär det att det är två vuxna på 

14 barn.  

Bedömning  
Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

Vi konstaterar att rektorerna har ansvar för att organisera verksamheten så att barngrupperna 

har en lämplig sammansättning och storlek, men att det inte finns något kommungemensamt 

direktiv kring vad detta innebär. Vi konstaterar att barn- och ungdomsnämnden följer upp 

barngruppernas storlek, antal barn per personal och andel utbildad personal och att nämnden 

vidtagit åtgärder avseende utbildningsinsatser avseende dessa. Vi noterar att underlaget till 

nämnden avseende personaltäthet riskerar att vara missvisande.  
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Revisionell bedömning 
Vår samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att förskolan 

erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov.   

Vår samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte helt har säkerställt att behov 

av platser och öppettider kan tillgodoses.  

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål. 

Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på 

enhetsnivå.  

 

Ej uppfyllt 
 
Vi konstaterar att det finns ett identifierat behov av 

ett mer enhetligt och ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på enhetsnivå, men att former för 

detta ännu inte är på plats. Vi konstaterar att de 

brister som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn 

år 2018 kvarstår då det framkommer att alla 

förskoleenheter inte följer upp och analyserar sin 

verksamhet samt dokumenterar detta arbete. Vi 

ser positivt på de utbildningsinsatser som 

genomförs inom kommunen för att förbättra 

kvaliteten på uppföljningen och analysen på 

enhetsnivå. Vi anser att det systematiska 

kvalitetsarbetet skulle gynnas av en gemensam 

struktur/mall för arbete på enhetsnivå.  

  



 
 

23 

Kontrollmål 2: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Ej uppfyllt 
 
Vi konstaterar att det finns en medvetenhet kring 

behovet av ett mer ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå, men att 

former för detta ännu inte är på plats. Då vi 

konstaterat att det finns brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet på enhetsnivå riskerar nämnden 

att fatta beslut om utveckling av verksamheten 

utan att ha fullständig och adekvat information om 

de faktiska behoven. Vi bedömer således att de 

brister som Skolinspektionen identifierade i sin 

tillsyn år 2018 kvarstår då det saknas en samlad 

bild av måluppfyllelsen på förskolorna som kan 

ligga till grund för uppföljning, analys och beslut 

om prioritering av utvecklingsinsatser för 

förskolorna på huvudmannanivå. Vi ser positivt på 

att nämnden får löpande information om 

personalbehörighet i tertialrapporterna samt på det 

arbete som bedrivs med att implementera ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Kontrollmål 3: Nämnden har 

vidtagit åtgärder vid 

eventuella brister som rör 

förskolans likvärdighet. 

 

Ej bedömt 

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut om 

kompetenshöjande insatser för att stärka 

förskolans kvalitet i hela kommunen och vi ser 

positivt på att kommunen deltar i Skolverkets 

Samverkan för bästa skola med syfte att stärka de 

förskolor som har störst behov.  

Vi kan däremot inte bedöma om nämnden har 

vidtagit åtgärder som svarar mot brister avseende 

förskolans likvärdighet eftersom uppföljning och 

analys av förskolans resultat fördelat per område 

och enheter inte når nämnden. Därmed saknas 

den nödvändiga kopplingen mellan analys av 

brister rörande likvärdighet och nämndens 

åtgärder.   

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldelningen till 

förskolan beskrivs ske utan hänsyn till förskolors 

och barns förutsättningar och behov.  
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Kontrollmål 4: Nämnden har 

säkerställt att barn erbjuds 

plats i förskola i 

ändamålsenlig omfattning. 

 

Uppfyllt 
 
Vi konstaterar att kommunen erbjuder förskola i 
stor omfattning. De ordinarie öppettiderna är 
generösa och det finns möjlighet att få barnomsorg 
även utanför ordinarie öppettider samt under hela 
sommaren och vid föräldraledighet. Vi noterar att 
verksamheten anser att de generösa öppettiderna 
riskerar att påverka verksamhetens kvalitet 
negativt. 

 

Kontrollmål 5: Nämnden har 

säkerställt att barngrupperna 

har en lämplig 

sammansättning och storlek.  

 

Delvis uppfyllt 
 
Vi konstaterar att rektorerna har ansvar för att 
organisera verksamheten så att barngrupperna har 
en lämplig sammansättning och storlek, men att 
det inte finns något kommungemensamt direktiv 
kring vad detta innebär. Vi konstaterar att barn- 
och ungdomsnämnden följer upp barngruppernas 
storlek, antal barn per personal och andel utbildad 
personal och att nämnden vidtagit åtgärder 
avseende utbildningsinsatser avseende dessa. Vi 
noterar att underlaget till nämnden avseende 
personaltäthet riskerar att vara missvisande. 

 

Kontrollmål 6: Nämnden har 

säkerställt att erbjudande av 

plats sker i tid.  

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att barn erbjuds plats i tid. Vi 

konstaterar dock att det inte finns rutiner som 

säkerställer att barn i behov av särskilt stöd 

erbjuds plats skyndsamt.   

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

ungdomsnämnden: 

 Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och implementeras på 

enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få en samlad och tydlig bild 

av enheternas behov. En sådan bild gör det möjligt för nämnden att säkerställa att de 

insatser som planeras och genomförs är adekvata.  

 Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har identifierats i 

det systematiska kvalitetsarbetet.   

 Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds förskoleplats. I 

nuläget framgår det inte av kommunens köregler att barn med särskilda behov ska 

prioriteras. Det saknas även systemstöd för att ta emot information om behov av 

särskilt stöd i samband med ansökan om förskoleplats.  

 Denna granskning omfattar inte förskolans resursfördelningsmodell. Det har dock vid 
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intervjuer framkommit att resursfördelningsmodellen inte upplevs säkerställa att 

förskolors och barns förutsättningar och behov tillgodoses. Det kan därmed finnas 

behov av en översyn av resursfördelningen i förskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

Bilaga 1. Granskad 
dokumentation 
 

Granskningen har tagit del av följande dokument från kommunen:  

 Enhetsmanual Erbjudande av förskoleplats 

 Enhetsmanual för skolvalssidan Hypernet förskola 

 Köregler för förskola och familjedaghem 

 Nämndbeslut avseende kompetensutvecklingsprogram inom förskolan 

 Uppföljning av kompetenshöjande insatser i förskolan 

 Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2018 

 Barn- och ungdomsnämndens Tertialrapport januari-april 2019 

 Årsplan ledningsgrupp förskola 

 Årshjul systematiskt kvalitetsarbete 

 Skolinspektionens tillsynsbeslut förskola 2018-06-15 

 Skolinspektionens uppföljningsbeslut tillsyn förskola 2019-02-21 

 Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen  

 Information om projektet Flerstämmig undervisning i förskolan 

 Exempel på månadsuppföljning avdelningsnivå 

 Exempel på terminsuppföljning avdelningsnivå 

 Rapport: Tillsynen av förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna 

 Riktlinjer: Tillsyn och annan myndighetsutövning av fristående förskolor och pedagogisk 

omsorg i Vallentuna kommun 

 Mall: Från förskola till förskoleklass, generell överlämning 
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Bilaga 2. Årshjul systematiskt 
kvalitetsarbete 
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Carin Hultgren 
Uppdragsledare 

 Jenny Nordqvist 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Vallentuna kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan från den 17 maj 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110
Svar på revisionens granskning av pensionshantering och 
pensionsredovisning (KS 2020.104)

Beslut
 
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens pensionshantering och pensionsredovisning. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av pensionshantering och 
pensionsredovisning som har genomförts av PWC, ett externt revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-03-06. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets 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
 §73  Svar på revisionens granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Svar på revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 KS svar på PWC revisionsrapport om pensionshantering och pensionsredovisning



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73
Svar på revisionens granskning av pensionshantering och 
pensionsredovisning (KS 2020.104)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens pensionshantering och pensionsredovisning. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av pensionshantering och 
pensionsredovisning som har genomförts av PWC, ett externt revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-03-06. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

 
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.

Beslutsunderlag
 Svar på revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 KS svar på PWC revisionsrapport om pensionshantering och pensionsredovisning
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-06

DNR KS 2020.104 
ANNIKA COLDING SID 1/2
PERSONALCHEF 
08-587 850 66  
ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på revisionens granskning av 
pensionshantering och 
pensionsredovisning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat kommunens pensionshantering och pensionsredovisning. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av 
pensionshantering och pensionsredovisning som har genomförts av PWC, ett externt 
revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-03-06. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Handlingar
Kommunstyrelsens svar/yttrande på revisionsrapport

Revisionsrapport granskning av kommunens pensionshantering och 
pensionsredovisning

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET

186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Kommunstyrelsens svar/yttrande om 
revisionsrapport

Nedan redovisas revisionens synpunkter och bedömningar tillsammans med 
nämndens kommentarer. Därefter följer ett avsnitt om revisionens 
rekommendationer och nämndens åtgärder. Avslutningsvis presenteras en 
framåtriktad analys om åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter /bedömningar utifrån uppställda kontrollmål

 Det finns ändamålsenliga rutiner för pensionsadministration och utbetalning 
av pensioner till anställda och förtroendevalda. 
Delvis uppfyllt
Det finns rutiner för flera moment men för vissa moment saknas skriftliga 
beskrivningar av kontroller och dokumentation.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer med att det finns hanteringsrutiner för flera moment men 
för vissa moment saknas det förnärvarande skriftliga beskrivningar av hur 
kontroller genomförs och dokumenteras. Skriftliga beskrivningar kommer att tas 
fram.

 Kontroller och avstämningar sker i syfte att säkerställa en korrekt 
pensionsredovisning.
Delvis uppfyllt
Kontroller och avstämningar sker men det saknas i flera fall möjlighet att 
återskapa genomförda kontroller.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kontroller och avstämningar sker i samarbete med KPA pensionshjälpen. Det går 
att återskapa genomförda kontroller om det skulle vara nödvändigt.

 Roller och ansvar är tydligt fördelade
Delvis uppfyllt
Personal som är involverad i pensionshanteringen har god kunskap om 
pensionsrutiner. Vi rekommenderar dock att en rollfördelning upprättas för 
en tydligare ordning och minskat personberoende.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer i att personal som är involverad i pensionshanteringen 
har god kunskap om pensionsrutiner. En skriftlig rollfördelning kommer att 
upprättas för en tydligare ordning och minskat personberoende.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET

186 86 VALLENTUNA
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 Pensionsredovisning sker i enlighet med lagstiftning (LKBR) och 
rekommendationer från RKR.
Delvis uppfyllt
Pensionsredovisningen har till största del skett i enlighet med lagstiftning 
(LKBR) och rekommendationer från RKR R 10. Under 
förvaltningsberättelsen och uppgifter i not i delårsrapporten 2019 saknas 
ett fåtal begrepp och hänvisningar, varav vissa saker som saknades i 
delårsrapporten redan var planerade att läggas till i årsredovisningen.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer i att pensionsredovisningen till största del har skett i 
enlighet med lagstiftning (LKBR) och rekommendationer från RKR R 10.

Revisionens rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar revisionen kommunstyrelsen:

 Att tillse att en skriftlig rutinbeskrivning upprättas som tydliggör vilka 
kontroller som ska genomföras, vem som är ansvarig, vilka krav som ställs på 
dessa kontroller samt hur ofta de ska utföras. 

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

 Att tillse att checklistor finns för samtliga väsentliga moment i syfte att 
säkerställa spårbarhet i pensionsredovisningen och för att undvika ett för 
stort personberoende i hanteringen.

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

 Att tillse att “RKR R10 pensioner” och “RKR Information Upplysningar om 
pensionsmedel och pensionsförpliktelser i förvaltningsberättelsen” följs.

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

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

 Att tillse att rutin upprättas för kontroll av pensionsgrundande lön enligt 
lönesystemet jämfört med fakturaspecifikation från KPA.

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

Framåtriktad analys
De rutiner och checklistor som kommer tas fram under 2020 kommer ytterligare öka 
förståelsen för pensionsavtalens komplexitet och säkerställa att rutinerna är mindre 
personberoende. 

Genomgången har inneburit att vissa frågor som ska skötas av KPA pensionshjälpen 
kommer att förtydligats. Översyn kommer ske av skriftliga rutinbeskrivningar som 
tydliggör vilka kontroller som ska genomföras, vem som är ansvarig, vilka krav som 
ställs på dessa kontroller samt hur ofta de ska utföras.

Att följa rekommendationer från rådet för kommunal redovisning är viktigt för att ge 
en rättvisande bild av redovisningen.

Vi tackar för rapporten och kommer att använda den i vårt utvecklingsarbete.







































VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42
Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen (KS 
2020.010)

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört en granskning i syfte att bedöma kommunstyrelsen och berörda 
nämnders interna kontroll i investeringsprocessen.
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige.

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
 §22  Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen
 Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen
 Revisionsrapport, Granskning av investeringsprocessen

9 / 30



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22
Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen (KS 
2020.010)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört en granskning i syfte att bedöma kommunstyrelsen och berörda 
nämnders interna kontroll i investeringsprocessen.
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige.

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
 Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 
Akten
Revisorerna
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Tjänsteskrivelse

Svar på revisionsrapport granskning av 
investeringsprocessen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Revisorerna har genomfört en granskning i syfte att bedöma kommunstyrelsen och 
berörda nämnders interna kontroll i investeringsprocessen.
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt 
ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Beskrivning av revisionsrapporten
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av 
kommunstyrelsen och berörda nämnders interna kontroll i investeringsprocessen. De 
kontrollmål som ingått i granskningen är; 

 Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt.
 Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, 

planering, beslut och genomförande av investeringar.
 Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och 

ansvarsfördelning avseende investeringsprocessen, både vad avser planering 
och genomförande.

 Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att 
de ger rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig 
information om projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera 
detsamma.

 Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av 
projekten säkerställs.

Granskningen har genomförts av ett externt revisionsbolag.
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Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-01-21. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Revisionens synpunkter
Revisionen har inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskott har informerats 
om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidigare 
tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper.

Vallentuna kommuns kommentar:

Vallentuna kommun instämmer i revisionens synpunkter. Historiskt har inte detta 
hanterats korrekt. Införandet av projektstyrningsverktyget Antura har medfört att all 
dokumentation som rör ett projekt samlas i en katalogstruktur direkt under 
respektive projekt och detta ger en komplett överblick över projektet och att alla 
ingående dokument och beslut som krävs syns tydligt.

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och övriga berörda 
nämnder till stora delar har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommunens 
investeringsprocess.

Vallentuna kommuns kommentar:

Vallentuna kommun delar revisionens synpunkt och ser att resultatet av införandet av 
projektverktyget Antura för investeringsprojekt underlättar den interna kontrollen av 
kommunens investeringsprocess.

Revisionens rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

 Upprätta en projektplan för projektet Torgytorna etapp fyra och fem som 
uppfyller de kriterier som beskrivs i projektbeställningen.

 Uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över 
för att säkerställa nämndernas kontroll.

Vallentuna kommuns kommentar:

Vallentuna kommun instämmer i revisionens rekommendationer. Kommunen 
kommer att upprätta en projektplan för projektet Torgytorna etapp fyra och fem samt 
ser till att uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna ses över.

Kommunen tackar revisorerna för deras synpunkter.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Revisionsrapport
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Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Revisorerna



VALLENTUNA KOMMUN
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Kontrollmål

MISSIV

2020-01-16

KOMMUNSTYRELSEN

Granskning av investeringsprocessen
Pwc har-på uppdrag av oss fürtroendevalda revisorer genomfürt en granskning i syfte attbedöma kommunstyrelsen och berörda nämnders interãa kontroll i investeringsprocessen.

Efter genomfürd granskning är är Pwc:s sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen
och övriga berörda nämnder till stora delar har en tillräcklþ ittt"- tontroll vad gäller
kommunens investeringsprocess.

Den sammanfattande bedömningen baseras på ftiljande iakttagerser:

Kommentar

Det finns fastställda
riktlinjer och rutinbe-
skrivningar für investe-
ringsprojekt.

Uppfyllt
Den övergripande policyn som är beslutad av kommun_
fullmäktige bedöms som ändamålsenlig. Dokumentet
Redovisning avmvesteringar beskriver på en detaljerad
nivå investeringsprocessen pä ett ändamålsenligt sätt.
Det finns ändamålsenliga riktlinj er, rutinbeskrivningar
samt mallar avseende in

o
o
o

vesteringsprocessen.
Investeringsprocessen
tydliggör ansvar och
befogenheter avseende
initiering, planering,
beslut och genomforande
av investeringar.

Uppfyllt
Projektmodellen som används tydliggör ansvar och be_
fogenheter avseende initiering, planerring, beslut och
genomfürande. Projektverktyget som anvand, är base_
rad på ftirvaltnìngens projektmodell och möjliggör en
organiserad och strukturerad investeringrp.ðrJù.

o
o
o

Det finns en fastställd
intern organisation med
tydlig roll- och ansvars-
ftrdelning avseende
investeringsprocessen,
både vad avser planering
och genomfiirande.

Uppfyllt
Det finns en fastställd intern organisation där roll_ och
ansvarsfürdelning avseende investeringsprocessen både
avser planering och genomfìirande.

o
o
o
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Beslutsunderlagen inklu-
derar kalkyler och är
utformade på ett sådant
sätt att de ger rimliga
möj ligheter ftir styrelsen
och nämnderna attfa
tillråicklig information
om projektet ftir att
kunna prioritera, sfyra
och konhollera det-
samma.

Uppfyllt
Det finns en tindamålsenlig rutin kring vad som
inkluderas som beslutsunderlag. Vi bãdtimer att
beslutsunderlaget ftir Hagaskolan och Torgytorna är
komplett.

o
o
o

Uppftiljning och återrap-
portering sker så att
nämndernas kontroll av
proj ekten säkerställs.

Delvis uppfyllt
U..ti 

|-an genom ford rapportering, gäl lande Hagasko I an,
till bl.a. kommunstyrelsen, barn- och ungdom-snämn_
den, teknik- och fastighetsutskottet och s-tyrgruppen be_
dömer 

^vi 
att uppfóljning och återrappo.t"ii,rg skèr på ett

ändamålsenligt s¿itt.

Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och
fastighetsutskottet har informerats om att budgeten für
Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samtãtt tidi_
gare tilldelade medel initialt skulle inkludera totalt 5
etapper.

Efter genomftird granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

' 9Ppttitta en projektplan ftir projektet Torgytorna etapp 4och 5 som uppfyller dekriterier som beskrivs i proj ektbestäl ln ingËn.

' Uppfttljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över ftir att
säkerställa nämndernas kontroll.

Rapporten har varit füremål fiir sakgranskning hos berörda dänstepersoner.

ulf

För revisorerna

Ordfr;rande

REVISIONEN
TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 . FAX 08_587 850 88
KOMMUN @VALLENTUNA. SE

mtg
Vallentuna
kommun

o
a
o

WWW.VALLENTUNA. SE



VALLENTUNA KOMMUN
REVISIONEN MISSIV

2020-0L-L6

Distribution av g ranskningsrapport - Gra nskni ng av investeri ngsprocessen

Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
Revisionens hemsida

REVISIONEN
ÏUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 o0 . FAX 08_587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA. SE

imrI
Vallentuna
kommun

WWW.VALLENTUNA, SE



 

       Revisionsrapport 

 

 

 
Granskning av  
kommunens  
investeringsprocess 
  

Vallentuna kommun 

Januari 2020 

Projektledare, Morteza Ashouri 

Projektmedarbetare, Stefana Vasic 



 

1 
 

Innehållsförteckning 

 Inledning 3 

1.1. Bakgrund 3 

1.2. Syfte och revisionsfråga 3 

1.3. Revisionskriterier 3 

1.4. Kontrollmål 3 

1.5. Avgränsning 4 

1.6. Metod 4 

 Iakttagelser och bedömningar 5 

2.1. Rutiner och riktlinjer 5 

2.1.1. Iakttagelser 5 

2.1.2. Bedömning 5 

2.2. Investeringsprocessens ansvar och befogenheter 6 

2.2.1. Iakttagelser 6 

2.2.2. Bedömning 7 

2.3. Investeringsprocessens interna organisation 7 

2.3.1. Iakttagelser 7 

2.3.2. Bedömning 8 

2.4. Beslutsunderlag 8 

2.4.1. Iakttagelser 8 

2.4.2. Bedömning 10 

2.5. Uppföljning och återrapportering 10 

2.5.1. Iakttagelser 10 

2.5.2. Bedömning 12 

 Revisionell bedömning 13 

 Rekommendationer 14 

 Bilagor 15 

 



 

2 
 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört 

en granskning av investeringsprocessen. Granskningen har syftat till att besvara följande 

revisionsfråga: 

• Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investe-

ringsprocessen tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och 

övriga berörda nämnder till stora delar har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommu-

nens investeringsprocess. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar avseende inve-

steringsprocessen. 

• Den övergripande policyn som är beslutad av kommunfullmäktige bedöms ända-

målsenlig. 

• Styrdokumenten beskriver på en detaljerad nivå investeringsprocessen på ett 

ändamålsenligt sätt. 

• Projektmodellen som används tydliggör ansvar och befogenheter avseende initie-

ring, planering, beslut och genomförande. 

• Projektverktyget som använts är baserad på förvaltningens projektmodell och möj-

liggör en organiserad och strukturerad investeringsprocess. 

• Det finns en fastställd intern organisation där roll- och ansvarsfördelning avseende 

investeringsprocessen både avser planering och genomförande.  

• Vi har tagit del av hemställan för projekten Hagaskolan samt Torgytorna. Båda 

projekten är beslutade av kommunfullmäktige enligt Policy för styrning och upp-

följning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. 

• Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad som ska inkluderas som beslutsun-

derlag för investeringsprojekt.  

• Utifrån genomförd rapportering, gällande Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 

barn- och ungdomsnämnden, teknik- och fastighetsutskottet och styrgruppen be-

dömer vi att uppföljning och återrapportering sker på ett ändamålsenligt sätt. Pro-

jektet Hagaskolan är ett relativt nytt projekt.  

• Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskott har informe-

rats om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidigare 

tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Kommunen står inför omfattande investeringar de kommande åren. Det är viktigt att redan 
i nuläget se vilka effekter investeringarna får på kommunens ekonomi på längre sikt. Det 
är därför av stor betydelse att styrningen och uppföljningen av investeringarna fungerar 
väl för att nå kommunens mål om god ekonomisk hushållning.  

Syftet med granskningen är att bedöma hur de riktlinjer och rutinbeskrivningar för beslut, 
genomförande och uppföljning av investeringar tillämpas. Frågor som bör beaktas är bl.a. 
kalkylmetoder för investeringsutgifter och driftskostnader, beräkning av kapitalkostnader 
samt förekomst av efterkalkyler. Granskningen syftar också till att bedöma om de förtro-
endevalda ges rimligt goda möjligheter att prioritera, styra och kontrollera investeringarna 
utifrån det beslutsunderlag de erhåller. 

Granskningen fokuseras förslagsvis på två projekt, där ett är i uppstartsfas och ett kom-
mer att avslutas under året. Detta för att kunna följa såväl tidiga skeden som slutskede av 
investeringsprojekt.  

Brister i styrningen och kontroll avseende investeringsprojekt kan påverka kommunens 
verksamhet och ekonomi på lång sikt. PwC har fått i uppdrag att genomföra en gransk-
ning avseende detta. Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas bedömning 
av risk och väsentlighet. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investeringspro-
cessen tillräcklig? 

1.3. Revisionskriterier 

• Kommunens regler och riktlinjer för investeringsredovisning. 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

• Kommunallagen 

• Styrande och stödjande dokument som internkontrollreglemente, reglemente för 
ekonomiska transaktioner. 

1.4. Kontrollmål 

• Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt. 

• Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, pla-
nering, beslut och genomförande av investeringar. 

• Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende investeringsprocessen, både vad avser planering och genomförande. 
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• Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de 
ger rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig information om 
projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma. 

• Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten sä-
kerställs. 

1.5. Avgränsning 

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen och berörda nämnder. Granskningen omfattar stu-
dier av två projekt som väljs i samråd med revisorerna. Projekt som ska granskas och 
beslutades vid sammanträdet den 29 augusti 2019 är: 

• Hagaskolan 

• Torgytorna 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer (se bilaga). 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

I detta avsnitt redovisas de iattagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive 
kontrollmål. 

2.1. Rutiner och riktlinjer 

Kontrollmål 1: Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt. 

2.1.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av följande styrdokument som avser investeringar: 

• Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna 
kommun (beslutat av kommunfullmäktige 2004-12-20; reviderades senast av 
kommunfullmäktige 2019-02-11) 

• Regler för lokalförsörjning och hyra (beslutat av kommunens ledningsgrupp, 2019-
06-27) 

• Redovisning av investeringar (instruktioner ekonomiavdelningen) 
 

Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun 

innehåller information om planeringsprocessen, ansvar och befogenheter samt ekonomi-

styrning. Avsnittet som behandlar ekonomistyrning inkluderar investeringar.  

Regler för lokalförsörjning och hyra innehåller information om strategiska lokalresurspla-

neringen, anskaffning och förvaltning av kommunens lokaler, lokaleffektivitet samt system 

för internhyra. 

Redovisning av investeringar innehåller information om bl.a. policy, regler och rekom-

mendationer gällande investeringsprocessen, planeringsprocessen för investeringar, 

budget och uppföljning av investeringar samt redovisningsprinciper. 

Enligt intervju finns det även mallar och instruktioner som avser investeringar på         

intranätet, vilket vi har verifierat. Mallarna inkluderar riskanalys, budget, projektbeställning 

mm. Syftet med den sistnämnda mallen är dels beställarens kravspecifikation på projektet 

(förväntat resultat, tid och kostnad), dels ett hjälpmedel för projektledaren att utgå ifrån vid 

planering av projektet. Dokumentet täcker in bl.a. tidsplan, projektorganisation, genomfö-

rande mm. 

2.1.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Den övergripande policyn som är beslutad av kommunfullmäktige bedöms ända-
målsenlig.  
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• Dokumentet Redovisning av investeringar, som är framtagen av ekonomiavdel-
ningen, beskriver på en detaljerad nivå investeringsprocessen på ett ändamålsen-
ligt sätt. 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar avseende inve-
steringsprocessen. 

2.2. Investeringsprocessens ansvar och befogenheter 

Kontrollmål 2: Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, plane-

ring, beslut och genomförande av investeringar.  

2.2.1. Iakttagelser 

Inom ramen av denna granskning har vi tagit del av Kommunstyrelsens delegationsord-
ning (beslutat av kommunstyrelsen 2014-06-16; reviderades senast 2018-12-17) och 
Bygg- och miljötillsynsnämndens (beslutades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2012-01-10; reviderades senast 2018-09-18). 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för investeringsprojektens genomförande och 
tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen och bygg- och miljötillsynsnämnden. På tjänste-
mannanivå finns det inom samhällsbyggnadsverksamheten ett antal avdelningar som är 
involverade i investeringsprocessen; Mark-och exploatering, Bygglov, Miljö, Plan, Kart- 
och mät, Gata- och park samt Fastighet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en projektmodell som bygger på en organisation som 
ser ut som följande: 

 

 

Varje projektgrupp har en styrgrupp som träffas varje vecka för att diskutera frågor kring 
projektet. Det är projektchefen som meddelar styrgruppen om status på projektet och som 
föredrar inför nämnd. 
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Samtliga ekonomiska och tidsmässiga avvikelser ska hanteras politiskt. Det är kommun-
styrelsen som fattar beslut om alla investeringar, vilket framgår av delegationsordningen. 
Undantag finns då delegering har skett till styrgruppen som kan besluta om vissa investe-
ringar. 

Det uppges vid intervju att förvaltningen använder sig av Antura. Antura är ett webbaserat 
projektverktyg där samtliga relevanta underlag och beslut som avser investeringsobjektet 
samlas. Hela investeringsprocessen dokumenteras i Antura från initiering till genomfö-
rande. Både projektledare och ekonomi kan i realtid se i systemet hur projektets genomfö-
rande fortlöper. I Antura uppges även vem som är projektledare och även vilka som är 
ansvariga (befattning ej namn) för respektive delar i investeringsprocessen.  

Utifrån Projektmodell med beslutspunkter kan vi utläsa styrgruppens olika roller i varje fas 
från initiering till genomförande. Besluten som tas varierar beroende på vilken fas det be-
rör. I planering- och genomförandefasen är projektchefen med och samråder medan i 
initieringsfasen är det endast styrgruppen som är involverad. Det finns även ett avsnitt 
som heter “Händelsestyrda beslutspunkter”. Det innebär att vissa situationer kräver en 
obligatorisk beslutspunkt. När dessa inträffar ska projektet invänta ett beslut innan arbetet 
kan fortgå. Exempel på sådana beslut kan vara att en ny budget krävs där prioriteringarna 
ser annorlunda ut eller att en ny risk har identifierats. 

Vid intervju framkommer att det vid tidpunkt för granskning saknas koppling mellan Antura 
och ekonomi eftersom det fortfarande är nytt. Dock uppges att arbetet med Antura är un-
der implementering för att skapa en enhetlig kontroll, styrning och uppföljning av investe-
ringsprojekt. Implementeringen har under hösten 2019 fullföljts och används av samtliga 
som är i behov av att använda Antura. Vi har dock inte kunnat verifiera detta då imple-
menteringen avslutades i samband med färdigställandet av granskningsrapporten. 

2.2.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Projektmodellen som används tydliggör ansvar och befogenheter avseende initie-
ring, planering, beslut och genomförande. 

• Projektverktyget som används är baserad på förvaltningens projektmodell och 
möjliggör en organiserad och strukturerad investeringsprocess. 

2.3. Investeringsprocessens interna organisation 

Kontrollmål 3: Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning av-

seende investeringsprocessen, både vad avser planering och genomförande. 

2.3.1. Iakttagelser 

Enligt intervju och styrdokument fastställs investeringsbudgeten årligen i samband med 
kommunplanen i kommunfullmäktige. Investeringsbehov som uppstår efter fastställandet 
ska beslutas av kommunfullmäktige. 

För investeringar över 5 miljoner kronor krävs ett inriktningsbeslut i kommunplanen samt 
att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag och fattar ett genomförandebeslut. 
Projektet ska slutredovisas i kommunfullmäktige. Investeringar under 5 miljoner kronor 
samt årliga anslag och planerat underhåll fastställs i och med att budgeten i kommunpla-
nen godkänns. Projekten slutredovisas när de redovisas i årets verksamhetsberättelse. 
Nämnd kan begära en mer detaljerad redovisning.  
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Verksamhetsansvarig nämnd har budgetansvar och uppföljningsansvar för investerings-
anslaget. Det gäller även efter genomförandebeslut är taget och samhällsbyggnadsför-
valtningen blir utförare och ansvarig för projektets genomförande. 

Vi har tagit del av kommunplan för 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-
2022. Projekten Hagaskolan och Torgytorna (olika etapp) finns inkluderade i investe-
ringsplanen. Vidare har vi tagit del av följande beslut av kommunfullmäktige: 

• Hemställan om investeringsanslag för Hagaskolan (KS 2014.331), beslutsdatum 
2014-11-10. 

• Hemställan av investeringsmedel för upprustning av torgytor etapp 4 och 5 (KS 
2019.171), beslutsdatum 2019-05-27. 

I Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun 
står det att investeringar får endast utföras under förutsättning att den verksamhetsdri-
vande nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och lokalkostnader, inom 
sin driftbudget. 

Investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska i beslutsunderlaget redovisa framtida förändring 
av lokalkostnad, effekterna på verksamheten samt en riskanalys enligt lokalförsörjnings-
strategi och etableringsprogram för privata aktörer. 

2.3.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Det finns en fastställd intern organisation där roll- och ansvarsfördelning avseende 
investeringsprocessen både avser planering och genomförande.  

• Projekten Hagaskolan och Torgytorna är inkluderade i investeringsplanen. Vi har 
även tagit del av hemställan för projekten Hagaskolan samt Torgytorna där det 
framgår att projekten är beslutade av kommunfullmäktige.  

2.4. Beslutsunderlag 

Kontrollmål 4: Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de ger 

rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig information om projektet för att 

kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma. 

2.4.1. Iakttagelser 

Innan ett investeringsprojekt startar krävs beslutade medel och tidplan. Beslut tas i kom-
munstyrelsen och/eller kommunfullmäktige beroende på investeringens storlek. Innan 
beslut tas en projektbeställning fram enligt den rutin som finns beskriven på kommunens 
intranät. I samband med projektbeställningen sker ska den beställaren säkerställa att in-
vesteringen är i enlighet med antagen plan/budget. En investeringskalkyl tas också fram 
och bifogas. I projektbeställningen som sedan ligger till grund för beslutet ska följande 
inkluderas: 

• Syfte och mål 

• Tidplan och viktiga leveranser 

• Kompetensbehov 

• Projektledare, styrgrupp och beställare 
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• Bakgrund och beskrivning av projektet 

• Omfattning och avgränsning 

• Ekonomi  

• Riskhantering 

• Prioritering utifrån resultat, tid och ekonomi 

Vi har undersökt om beslutsunderlagen gällande projekten Hagaskolan och Torgytorna är 
tillräckligt utifrån ovanstående kriterier, resultatet följer nedan: 

 

I ovanstående tabell kan vi se att Hagaskolan uppfyller samtliga kriterier utifrån projektbe-
ställningen. Torgytorna uppfyller också samtliga kriterier för vad vi har kunnat utläsa från 
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beslut samt dokumentation i Antura men saknar projektplan. Projektet Torgytorna star-
tade 2009 och då användes systemet Platina för dokumentation istället för Antura, dock 
finns ingen projektplan i Platina dokumenterad. Enligt nuvarande projektmodell beslutas 
projektplan för denna typen av projekt inte av KS/KF utan av projektets styrgrupp. Ef-
tersom den senaste etappen sedan två-tre veckor vid granskningstillfället brutits ut till ett 
eget projekt, hade ingen projektplan tagits fram ännu. Dock upprättades en projektplan i 
december 2019 som ännu inte beslutats. 

Vid intervju uppges det finns en gemensam mallstruktur för att exempelvis underlätta vid 
personalbyte. Beslutsunderlag finns nu även samlade och dokumenterade i Antura. 

Så snart avvikelse i ekonomi eller verksamhet befaras eller har konstaterats är nämnd 
skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att beslutad budget och 
verksamhetsomfattning kan hållas. Inom fastställd budgetram får nämnd göra sådana 
omdispositioner av resurser som inte innebär avsteg från fullmäktiges fastställda inrikt-
ningsmål. Nämnd ska rapportera negativ avvikelse från driftbudget till kommunstyrelsen 
snarast.  

Nämnd ska fortlöpande följa de enskilda investeringsprojektens utgifts- och inkomstut-
veckling samt planmässiga genomförande. Om investeringsanslaget beräknas överskrida 
budgeten med mer än 10 procent ska nytt beslut tas av kommunfullmäktige. När investe-
ringsprojekt som kräver ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige är färdigställt ska 
nämnden lämna en slutredovisning till kommunfullmäktige. 

2.4.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad som ska inkluderas som beslutsun-
derlag för investeringsprojekt.  

• Utifrån våra iakttagelser bedömer vi att beslutsunderlagen för projekten Hagasko-
lan och Torgytorna är kompletta enligt gällande rutiner och att beslutsunderlagen 
är ändamålsenliga. 

2.5. Uppföljning och återrapportering 

Kontrollmål 5: Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten sä-

kerställs. 

2.5.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kom-
munen samt för respektive nämnd. Nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och 
verksamhet under året. Samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen lämna de rapporter 
och prognoser som kommunstyrelsen beslutar om enligt följande: 

• Månadsuppföljning per februari, juni och oktober (huvudsakligen ekonomi) 

• Tertialrapport per april 

• Delårsbokslut per augusti 

• Verksamhetsberättelse till årsredovisning 

När kommunstyrelsen anser att det finns risk att kommunens ekonomiska resultat under 
innevarande år blir negativt får kommunstyrelsen besluta om ekonomiska åtgärder som 
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omfattar en eller flera nämnder och deras verksamheter. Åtgärderna ska leda till en bud-
get i balans. Om utfallet avviker väsentligt från det förväntade ska förvaltningen kunna 
förklara detta i detalj även månadsvis. 

Uppföljning av beslutade pågående investeringsprojekt görs i samband med nämndsam-
manträdena varje tertial. Verksamhetsansvarig nämnd har budgetansvar och uppfölj-
ningsansvar för investeringsanslaget som tidigare nämnts. Det är närmast projektledaren 
som ansvarar för att löpande informera status genom avstämning och uppföljning av in-
vesteringsprojekt till projektchefen som i sin tur meddelar nämnden. I de fall projekt ser ut 
att överskrida budget eller tidsram så måste projektledaren så snart som möjligt upplysa 
projektchefen. Om ett projektmål inte kommer att uppnås ska en avvikelserapport lämnas 
till styrgruppen. Det finns inget enhetligt antaget sätt för hur eventuella avvikelser ska 
hanteras löpande. I Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun nämns att alla avvikelser avseende tid, kostnad och innehåll, ska 
redogöras för nämnd. Vid intervju uppges att det inte är så vanligt att projekten överskri-
der budget med höga belopp och att det är vanligare att budgeten underskrids. 

I samband med beslutsprocessen anges att återrapportering är ett krav och alla investe-
ringsprojekt ska slutredovisas enligt antaget reglemente för planering, styrning och upp-
följning. Huruvida återrapportering sker till nämnd är beroende på projektets storlek men 
enligt intervju uppges att nämnden anser att uppföljningen är tillräcklig. 

Enligt uppgifter hade projektet Torgytorna en gemensam budget för samtliga 5 etapper 
vilket gjorde uppföljningen svårhanterlig eftersom respektive etapp saknade separat bud-
get. Vidare uppdagades det under genomförande av etapp 3 att totalbudgeten inte skulle 
räcka till etapp 4 och 5. Detta informerades om på Teknik- och fastighetsutskottets möte 
2017-06-14. Vi har tagit del av teknik- och fastighetsutskott sammanträdesprotokoll. I pro-
tokollet framgår det enbart att projektledaren informerade utskottet om det pågående ar-
betet.  

För att kunna genomföra återstående etapper äskades en utökning av budgetramen vilket 
beslutades av kommunfullmäktige via kommunplanen 2019-2021, vilket vi har verifierat. 
Dessa tillkommande medel hemställdes innan den tidigare budgetramen var upparbetad. 
Vi har tagit del av hemställan av investeringsmedel för Upprustning av torgytor etapp 4 
och 5 (KS 2019.154). 

Torgytorna etapp 4 och 5 är ett projekt i initieringsfasen och första kvartalsinformationen 
kommer att vara i november 2019, därav finns det inget protokoll för uppföljning ännu. 
Däremot finns i protokoll från 2019-05-15 i teknik- och fastighetsutskottet en hemställan 
av resterande investeringsmedel för att påbörja upprustning av torgytor etapp 4 och 5. I 
plan- och miljöutskottets protokoll från 2019-08-20 beskrivs kort en kvartalsinformation 
från projektchefen. Även i kommunstyrelsens protokoll från 2019-05-16 beskrivs kort må-
len med etapp 4 och 5 samt prognosen.  

Vid intervju uppges att styrgruppen för projektet sammanträder varje vecka men att pro-
jektet inte diskuteras varje vecka ifall det inte har skett en ny avvikelse. En månatlig lä-
gesrapportering sker i projektverktyget Antura som sedan noteras av styrgruppen vid 
nästkommande sammanträde. 

Vi har tittat på hur projektet Hagaskolan har följts upp utifrån vad det finns för krav på 
uppföljning och återrapportering. Hagaskolan startades 2017 och färdigställdes i år.  

I barn- och ungdomsnämndens tertialrapport för januari-april 2018 kan vi se att Hagasko-
lan följs upp och att det framkommer en budgetuppföljning i form av lägre kostnader än 
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prognostiserat. I september 2018 sker det även en revidering av investeringsanslag för 
införskaffning av inventarier och utrustning till Hagaskolan. Revideringen innefattar en 
högre budget vad gäller inredning i skolan. Eftersom budgeten för den totala kostnaden 
slutgiltigt blev lägre än tidigare beräknat skapas utrymme för mer omfattande inrednings-
koncept. 

I kommunstyrelsens tertialrapport för januari-april 2019 framgår uppföljning av Hagasko-
lan samt information om invigningen till höstterminen 2019. Även i barn- och ungdoms-
nämndens tertialrapport för januari-april 2019 framkommer ytterligare fakta kring Haga-
skolan. Ett exempel kan vi se nedan: 

“Bygget av Hagaskolan startade i mars 2017 med ett symboliskt första spadtag och byg-
get har fortsatt enligt plan under hela byggtiden. Under början av 2019 har arbetet med 
Hagaskolan fortgått och i maj 2019 kommer skolan vara färdigställd för att formellt invigas 
i augusti 2019” - Tertialrapport 1 2019, (BUN 2019.349). 

Utöver uppföljningen till nämnd sker även uppföljning vid styrgruppsmöte ungefär varan-
nan månad där BUN:s ordförande och förvaltningschef deltar samt i projektrapporter varje 
månad som går ut till styrgrupp. Vi noterar att det sker återrapportering till teknik- och fas-
tighetsutskottet vid sammanträdena dock endast muntligt. 

2.5.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Utifrån genomförd rapportering, gällande Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 
barn- och ungdomsnämnden, teknik- och fastighetsutskottet och styrgruppen be-
dömer vi att uppföljning och återrapportering sker på ett ändamålsenligt sätt. Pro-
jektet Hagaskolan är ett relativt nytt projekt.  

• Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskottet har infor-
merats om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidi-
gare tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper. Projektet Torgy-
torna är ett äldre projekt.   
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört 
en granskning av investeringsprocessen. Granskningen har syftat till att besvara följande 
revisionsfråga: 

- Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investe-
ringsprocessen tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och 
övriga berörda nämnder till stor del har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommu-
nens investeringsprocess. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande kontrollmål: 

Kontrollmål Kommentar  

Det finns fastställda 

riktlinjer och rutinbe-

skrivningar för investe-

ringsprojekt. 

Uppfyllt 

Den övergripande policyn som är beslutad 

av kommunfullmäktige bedöms som 

ändamålsenlig. Dokumentet Redovisning 

av investeringar beskriver på en detaljerad 

nivå investeringsprocessen på ett ända-

målsenligt sätt. Det finns ändamålsenliga 

riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar 

avseende investeringsprocessen.  

 

Investeringsprocessen 

tydliggör ansvar och 

befogenheter avse-

ende initiering, plane-

ring, beslut och ge-

nomförande av inve-

steringar. 

Uppfyllt 

Projektmodellen som används tydliggör 

ansvar och befogenheter avseende initie-

ring, planering, beslut och genomförande. 

Projektverktyget som används är baserad 

på förvaltningens projektmodell och möj-

liggör en organiserad och strukturerad in-

vesteringsprocess. 

 

Det finns en fastställd 

intern organisation 

med tydlig roll- och 

ansvarsfördelning 

avseende investe-

ringsprocessen, både 

vad avser planering 

och genomförande. 

Uppfyllt 

Det finns en fastställd intern organisation 

där roll- och ansvarsfördelning avseende 

investeringsprocessen både avser plane-

ring och genomförande. 
 

Beslutsunderlagen 
inkluderar kalkyler och 
är utformade på ett 
sådant sätt att de ger 
rimliga möjligheter för 
styrelsen och nämn-
derna att få tillräcklig 
information om pro-

Uppfyllt 

Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad 

som inkluderas som beslutsunderlag. Vi 

bedömer att beslutsunderlaget för 

Hagaskolan och Torgytorna är komplett.  
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jektet för att kunna 
prioritera, styra och 
kontrollera detsamma. 

Uppföljning och åter-
rapportering sker så 
att nämndernas kon-
troll av projekten sä-
kerställs. 

Delvis uppfyllt 

Utifrån genomförd rapportering, gällande 
Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 
barn- och ungdomsnämnden, teknik- och 
fastighetsutskottet och styrgruppen bedömer 
vi att uppföljning och återrapportering sker 
på ett ändamålsenligt sätt. Projektet 
Hagaskolan är ett relativt nytt projekt. 

Emellertid har vi inte kunnat verifiera att 
teknik- och fastighetsutskott har informerats 
om att budgeten för Torgytorna inte räcker 
till etapp 4 och 5 samt att tidigare tilldelade 
medel initialt skulle inkluderade totalt 5 
etapper. 

  

 Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att: 

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

• Uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över för att 
säkerställa nämndernas kontroll.  
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 Bilagor 
Vi har intervjuat följande roller: 

• Projektledare och projektchef för Hagaskolan 

• Projektledare och projektchef för Torgytorna 

• Lokalstrateg 

• Budgetstrateg 

 

 

Dokumentstudien har utgått ifrån följande underlag: 

- Barn- och ungdomsnämndens tertial och delårsrapport 2019 

- Bygg- och miljötillsynsnämndens delegationsordning (2012-01-10) 

- Godkännande av systemhandling för offentliga rummen i Vallentuna centrum 
(2014-03-05) 

- Diverse mallar för investeringsprojekt 

- Hemställan av investeringsmedel för upprustning av torgytor etapp 4 och 5 (2019-
05-27) 

- Investeringsprocess (2018-04-17) 

- Investeringsbeslut för offentliga rummen i Vallentuna centrum (2013-03-20) 

- Kommunplan 2020-2022 (2019-06-17) 

- Kommunstyrelsens tertial och delårsrapport 2019 

- Kommunstyrelsens delegationsordning (2018-12-17) 

- Lokalresursplan 2020-2029 

- Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna 
kommun (2019-02-11) 

- Projektplan, projektrapporter och protokollsanteckningar för Hagaskolan 

- Projektplattformen Antura 

- Projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt 

- Ramar projektmodell SBF 

- Redovisning av investeringar (2017-09-27) 

- Rutin för lokalförsörjning och hyra (2019-05-14) 

- Översikt projektmodell med beslutspunkter 

- Kommunstyrelsens fastighets och teknikutskott - sammanträdesprotokoll 2017-06-
14 
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISIONEN

Kontrollmål

MISSIV

2020-01-16

KOMMUNSTYRELSEN

Granskning av investeringsprocessen
Pwc har-på uppdrag av oss fürtroendevalda revisorer genomfürt en granskning i syfte attbedöma kommunstyrelsen och berörda nämnders interãa kontroll i investeringsprocessen.

Efter genomfürd granskning är är Pwc:s sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen
och övriga berörda nämnder till stora delar har en tillräcklþ ittt"- tontroll vad gäller
kommunens investeringsprocess.

Den sammanfattande bedömningen baseras på ftiljande iakttagerser:

Kommentar

Det finns fastställda
riktlinjer och rutinbe-
skrivningar für investe-
ringsprojekt.

Uppfyllt
Den övergripande policyn som är beslutad av kommun_
fullmäktige bedöms som ändamålsenlig. Dokumentet
Redovisning avmvesteringar beskriver på en detaljerad
nivå investeringsprocessen pä ett ändamålsenligt sätt.
Det finns ändamålsenliga riktlinj er, rutinbeskrivningar
samt mallar avseende in

o
o
o

vesteringsprocessen.
Investeringsprocessen
tydliggör ansvar och
befogenheter avseende
initiering, planering,
beslut och genomforande
av investeringar.

Uppfyllt
Projektmodellen som används tydliggör ansvar och be_
fogenheter avseende initiering, planerring, beslut och
genomfürande. Projektverktyget som anvand, är base_
rad på ftirvaltnìngens projektmodell och möjliggör en
organiserad och strukturerad investeringrp.ðrJù.

o
o
o

Det finns en fastställd
intern organisation med
tydlig roll- och ansvars-
ftrdelning avseende
investeringsprocessen,
både vad avser planering
och genomfiirande.

Uppfyllt
Det finns en fastställd intern organisation där roll_ och
ansvarsfürdelning avseende investeringsprocessen både
avser planering och genomfìirande.

o
o
o
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Beslutsunderlagen inklu-
derar kalkyler och är
utformade på ett sådant
sätt att de ger rimliga
möj ligheter ftir styrelsen
och nämnderna attfa
tillråicklig information
om projektet ftir att
kunna prioritera, sfyra
och konhollera det-
samma.

Uppfyllt
Det finns en tindamålsenlig rutin kring vad som
inkluderas som beslutsunderlag. Vi bãdtimer att
beslutsunderlaget ftir Hagaskolan och Torgytorna är
komplett.

o
o
o

Uppftiljning och återrap-
portering sker så att
nämndernas kontroll av
proj ekten säkerställs.

Delvis uppfyllt
U..ti 

|-an genom ford rapportering, gäl lande Hagasko I an,
till bl.a. kommunstyrelsen, barn- och ungdom-snämn_
den, teknik- och fastighetsutskottet och s-tyrgruppen be_
dömer 

^vi 
att uppfóljning och återrappo.t"ii,rg skèr på ett

ändamålsenligt s¿itt.

Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och
fastighetsutskottet har informerats om att budgeten für
Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samtãtt tidi_
gare tilldelade medel initialt skulle inkludera totalt 5
etapper.

Efter genomftird granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

' 9Ppttitta en projektplan ftir projektet Torgytorna etapp 4och 5 som uppfyller dekriterier som beskrivs i proj ektbestäl ln ingËn.

' Uppfttljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över ftir att
säkerställa nämndernas kontroll.

Rapporten har varit füremål fiir sakgranskning hos berörda dänstepersoner.
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört 

en granskning av investeringsprocessen. Granskningen har syftat till att besvara följande 

revisionsfråga: 

• Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investe-

ringsprocessen tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och 

övriga berörda nämnder till stora delar har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommu-

nens investeringsprocess. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar avseende inve-

steringsprocessen. 

• Den övergripande policyn som är beslutad av kommunfullmäktige bedöms ända-

målsenlig. 

• Styrdokumenten beskriver på en detaljerad nivå investeringsprocessen på ett 

ändamålsenligt sätt. 

• Projektmodellen som används tydliggör ansvar och befogenheter avseende initie-

ring, planering, beslut och genomförande. 

• Projektverktyget som använts är baserad på förvaltningens projektmodell och möj-

liggör en organiserad och strukturerad investeringsprocess. 

• Det finns en fastställd intern organisation där roll- och ansvarsfördelning avseende 

investeringsprocessen både avser planering och genomförande.  

• Vi har tagit del av hemställan för projekten Hagaskolan samt Torgytorna. Båda 

projekten är beslutade av kommunfullmäktige enligt Policy för styrning och upp-

följning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. 

• Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad som ska inkluderas som beslutsun-

derlag för investeringsprojekt.  

• Utifrån genomförd rapportering, gällande Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 

barn- och ungdomsnämnden, teknik- och fastighetsutskottet och styrgruppen be-

dömer vi att uppföljning och återrapportering sker på ett ändamålsenligt sätt. Pro-

jektet Hagaskolan är ett relativt nytt projekt.  

• Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskott har informe-

rats om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidigare 

tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Kommunen står inför omfattande investeringar de kommande åren. Det är viktigt att redan 
i nuläget se vilka effekter investeringarna får på kommunens ekonomi på längre sikt. Det 
är därför av stor betydelse att styrningen och uppföljningen av investeringarna fungerar 
väl för att nå kommunens mål om god ekonomisk hushållning.  

Syftet med granskningen är att bedöma hur de riktlinjer och rutinbeskrivningar för beslut, 
genomförande och uppföljning av investeringar tillämpas. Frågor som bör beaktas är bl.a. 
kalkylmetoder för investeringsutgifter och driftskostnader, beräkning av kapitalkostnader 
samt förekomst av efterkalkyler. Granskningen syftar också till att bedöma om de förtro-
endevalda ges rimligt goda möjligheter att prioritera, styra och kontrollera investeringarna 
utifrån det beslutsunderlag de erhåller. 

Granskningen fokuseras förslagsvis på två projekt, där ett är i uppstartsfas och ett kom-
mer att avslutas under året. Detta för att kunna följa såväl tidiga skeden som slutskede av 
investeringsprojekt.  

Brister i styrningen och kontroll avseende investeringsprojekt kan påverka kommunens 
verksamhet och ekonomi på lång sikt. PwC har fått i uppdrag att genomföra en gransk-
ning avseende detta. Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas bedömning 
av risk och väsentlighet. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investeringspro-
cessen tillräcklig? 

1.3. Revisionskriterier 

• Kommunens regler och riktlinjer för investeringsredovisning. 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

• Kommunallagen 

• Styrande och stödjande dokument som internkontrollreglemente, reglemente för 
ekonomiska transaktioner. 

1.4. Kontrollmål 

• Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt. 

• Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, pla-
nering, beslut och genomförande av investeringar. 

• Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende investeringsprocessen, både vad avser planering och genomförande. 
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• Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de 
ger rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig information om 
projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma. 

• Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten sä-
kerställs. 

1.5. Avgränsning 

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen och berörda nämnder. Granskningen omfattar stu-
dier av två projekt som väljs i samråd med revisorerna. Projekt som ska granskas och 
beslutades vid sammanträdet den 29 augusti 2019 är: 

• Hagaskolan 

• Torgytorna 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer (se bilaga). 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

I detta avsnitt redovisas de iattagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive 
kontrollmål. 

2.1. Rutiner och riktlinjer 

Kontrollmål 1: Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt. 

2.1.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av följande styrdokument som avser investeringar: 

• Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna 
kommun (beslutat av kommunfullmäktige 2004-12-20; reviderades senast av 
kommunfullmäktige 2019-02-11) 

• Regler för lokalförsörjning och hyra (beslutat av kommunens ledningsgrupp, 2019-
06-27) 

• Redovisning av investeringar (instruktioner ekonomiavdelningen) 
 

Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun 

innehåller information om planeringsprocessen, ansvar och befogenheter samt ekonomi-

styrning. Avsnittet som behandlar ekonomistyrning inkluderar investeringar.  

Regler för lokalförsörjning och hyra innehåller information om strategiska lokalresurspla-

neringen, anskaffning och förvaltning av kommunens lokaler, lokaleffektivitet samt system 

för internhyra. 

Redovisning av investeringar innehåller information om bl.a. policy, regler och rekom-

mendationer gällande investeringsprocessen, planeringsprocessen för investeringar, 

budget och uppföljning av investeringar samt redovisningsprinciper. 

Enligt intervju finns det även mallar och instruktioner som avser investeringar på         

intranätet, vilket vi har verifierat. Mallarna inkluderar riskanalys, budget, projektbeställning 

mm. Syftet med den sistnämnda mallen är dels beställarens kravspecifikation på projektet 

(förväntat resultat, tid och kostnad), dels ett hjälpmedel för projektledaren att utgå ifrån vid 

planering av projektet. Dokumentet täcker in bl.a. tidsplan, projektorganisation, genomfö-

rande mm. 

2.1.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Den övergripande policyn som är beslutad av kommunfullmäktige bedöms ända-
målsenlig.  
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• Dokumentet Redovisning av investeringar, som är framtagen av ekonomiavdel-
ningen, beskriver på en detaljerad nivå investeringsprocessen på ett ändamålsen-
ligt sätt. 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar avseende inve-
steringsprocessen. 

2.2. Investeringsprocessens ansvar och befogenheter 

Kontrollmål 2: Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, plane-

ring, beslut och genomförande av investeringar.  

2.2.1. Iakttagelser 

Inom ramen av denna granskning har vi tagit del av Kommunstyrelsens delegationsord-
ning (beslutat av kommunstyrelsen 2014-06-16; reviderades senast 2018-12-17) och 
Bygg- och miljötillsynsnämndens (beslutades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2012-01-10; reviderades senast 2018-09-18). 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för investeringsprojektens genomförande och 
tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen och bygg- och miljötillsynsnämnden. På tjänste-
mannanivå finns det inom samhällsbyggnadsverksamheten ett antal avdelningar som är 
involverade i investeringsprocessen; Mark-och exploatering, Bygglov, Miljö, Plan, Kart- 
och mät, Gata- och park samt Fastighet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en projektmodell som bygger på en organisation som 
ser ut som följande: 

 

 

Varje projektgrupp har en styrgrupp som träffas varje vecka för att diskutera frågor kring 
projektet. Det är projektchefen som meddelar styrgruppen om status på projektet och som 
föredrar inför nämnd. 
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Samtliga ekonomiska och tidsmässiga avvikelser ska hanteras politiskt. Det är kommun-
styrelsen som fattar beslut om alla investeringar, vilket framgår av delegationsordningen. 
Undantag finns då delegering har skett till styrgruppen som kan besluta om vissa investe-
ringar. 

Det uppges vid intervju att förvaltningen använder sig av Antura. Antura är ett webbaserat 
projektverktyg där samtliga relevanta underlag och beslut som avser investeringsobjektet 
samlas. Hela investeringsprocessen dokumenteras i Antura från initiering till genomfö-
rande. Både projektledare och ekonomi kan i realtid se i systemet hur projektets genomfö-
rande fortlöper. I Antura uppges även vem som är projektledare och även vilka som är 
ansvariga (befattning ej namn) för respektive delar i investeringsprocessen.  

Utifrån Projektmodell med beslutspunkter kan vi utläsa styrgruppens olika roller i varje fas 
från initiering till genomförande. Besluten som tas varierar beroende på vilken fas det be-
rör. I planering- och genomförandefasen är projektchefen med och samråder medan i 
initieringsfasen är det endast styrgruppen som är involverad. Det finns även ett avsnitt 
som heter “Händelsestyrda beslutspunkter”. Det innebär att vissa situationer kräver en 
obligatorisk beslutspunkt. När dessa inträffar ska projektet invänta ett beslut innan arbetet 
kan fortgå. Exempel på sådana beslut kan vara att en ny budget krävs där prioriteringarna 
ser annorlunda ut eller att en ny risk har identifierats. 

Vid intervju framkommer att det vid tidpunkt för granskning saknas koppling mellan Antura 
och ekonomi eftersom det fortfarande är nytt. Dock uppges att arbetet med Antura är un-
der implementering för att skapa en enhetlig kontroll, styrning och uppföljning av investe-
ringsprojekt. Implementeringen har under hösten 2019 fullföljts och används av samtliga 
som är i behov av att använda Antura. Vi har dock inte kunnat verifiera detta då imple-
menteringen avslutades i samband med färdigställandet av granskningsrapporten. 

2.2.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Projektmodellen som används tydliggör ansvar och befogenheter avseende initie-
ring, planering, beslut och genomförande. 

• Projektverktyget som används är baserad på förvaltningens projektmodell och 
möjliggör en organiserad och strukturerad investeringsprocess. 

2.3. Investeringsprocessens interna organisation 

Kontrollmål 3: Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning av-

seende investeringsprocessen, både vad avser planering och genomförande. 

2.3.1. Iakttagelser 

Enligt intervju och styrdokument fastställs investeringsbudgeten årligen i samband med 
kommunplanen i kommunfullmäktige. Investeringsbehov som uppstår efter fastställandet 
ska beslutas av kommunfullmäktige. 

För investeringar över 5 miljoner kronor krävs ett inriktningsbeslut i kommunplanen samt 
att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag och fattar ett genomförandebeslut. 
Projektet ska slutredovisas i kommunfullmäktige. Investeringar under 5 miljoner kronor 
samt årliga anslag och planerat underhåll fastställs i och med att budgeten i kommunpla-
nen godkänns. Projekten slutredovisas när de redovisas i årets verksamhetsberättelse. 
Nämnd kan begära en mer detaljerad redovisning.  
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Verksamhetsansvarig nämnd har budgetansvar och uppföljningsansvar för investerings-
anslaget. Det gäller även efter genomförandebeslut är taget och samhällsbyggnadsför-
valtningen blir utförare och ansvarig för projektets genomförande. 

Vi har tagit del av kommunplan för 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-
2022. Projekten Hagaskolan och Torgytorna (olika etapp) finns inkluderade i investe-
ringsplanen. Vidare har vi tagit del av följande beslut av kommunfullmäktige: 

• Hemställan om investeringsanslag för Hagaskolan (KS 2014.331), beslutsdatum 
2014-11-10. 

• Hemställan av investeringsmedel för upprustning av torgytor etapp 4 och 5 (KS 
2019.171), beslutsdatum 2019-05-27. 

I Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun 
står det att investeringar får endast utföras under förutsättning att den verksamhetsdri-
vande nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och lokalkostnader, inom 
sin driftbudget. 

Investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska i beslutsunderlaget redovisa framtida förändring 
av lokalkostnad, effekterna på verksamheten samt en riskanalys enligt lokalförsörjnings-
strategi och etableringsprogram för privata aktörer. 

2.3.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Det finns en fastställd intern organisation där roll- och ansvarsfördelning avseende 
investeringsprocessen både avser planering och genomförande.  

• Projekten Hagaskolan och Torgytorna är inkluderade i investeringsplanen. Vi har 
även tagit del av hemställan för projekten Hagaskolan samt Torgytorna där det 
framgår att projekten är beslutade av kommunfullmäktige.  

2.4. Beslutsunderlag 

Kontrollmål 4: Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de ger 

rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig information om projektet för att 

kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma. 

2.4.1. Iakttagelser 

Innan ett investeringsprojekt startar krävs beslutade medel och tidplan. Beslut tas i kom-
munstyrelsen och/eller kommunfullmäktige beroende på investeringens storlek. Innan 
beslut tas en projektbeställning fram enligt den rutin som finns beskriven på kommunens 
intranät. I samband med projektbeställningen sker ska den beställaren säkerställa att in-
vesteringen är i enlighet med antagen plan/budget. En investeringskalkyl tas också fram 
och bifogas. I projektbeställningen som sedan ligger till grund för beslutet ska följande 
inkluderas: 

• Syfte och mål 

• Tidplan och viktiga leveranser 

• Kompetensbehov 

• Projektledare, styrgrupp och beställare 
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• Bakgrund och beskrivning av projektet 

• Omfattning och avgränsning 

• Ekonomi  

• Riskhantering 

• Prioritering utifrån resultat, tid och ekonomi 

Vi har undersökt om beslutsunderlagen gällande projekten Hagaskolan och Torgytorna är 
tillräckligt utifrån ovanstående kriterier, resultatet följer nedan: 

 

I ovanstående tabell kan vi se att Hagaskolan uppfyller samtliga kriterier utifrån projektbe-
ställningen. Torgytorna uppfyller också samtliga kriterier för vad vi har kunnat utläsa från 
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beslut samt dokumentation i Antura men saknar projektplan. Projektet Torgytorna star-
tade 2009 och då användes systemet Platina för dokumentation istället för Antura, dock 
finns ingen projektplan i Platina dokumenterad. Enligt nuvarande projektmodell beslutas 
projektplan för denna typen av projekt inte av KS/KF utan av projektets styrgrupp. Ef-
tersom den senaste etappen sedan två-tre veckor vid granskningstillfället brutits ut till ett 
eget projekt, hade ingen projektplan tagits fram ännu. Dock upprättades en projektplan i 
december 2019 som ännu inte beslutats. 

Vid intervju uppges det finns en gemensam mallstruktur för att exempelvis underlätta vid 
personalbyte. Beslutsunderlag finns nu även samlade och dokumenterade i Antura. 

Så snart avvikelse i ekonomi eller verksamhet befaras eller har konstaterats är nämnd 
skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att beslutad budget och 
verksamhetsomfattning kan hållas. Inom fastställd budgetram får nämnd göra sådana 
omdispositioner av resurser som inte innebär avsteg från fullmäktiges fastställda inrikt-
ningsmål. Nämnd ska rapportera negativ avvikelse från driftbudget till kommunstyrelsen 
snarast.  

Nämnd ska fortlöpande följa de enskilda investeringsprojektens utgifts- och inkomstut-
veckling samt planmässiga genomförande. Om investeringsanslaget beräknas överskrida 
budgeten med mer än 10 procent ska nytt beslut tas av kommunfullmäktige. När investe-
ringsprojekt som kräver ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige är färdigställt ska 
nämnden lämna en slutredovisning till kommunfullmäktige. 

2.4.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad som ska inkluderas som beslutsun-
derlag för investeringsprojekt.  

• Utifrån våra iakttagelser bedömer vi att beslutsunderlagen för projekten Hagasko-
lan och Torgytorna är kompletta enligt gällande rutiner och att beslutsunderlagen 
är ändamålsenliga. 

2.5. Uppföljning och återrapportering 

Kontrollmål 5: Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten sä-

kerställs. 

2.5.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kom-
munen samt för respektive nämnd. Nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och 
verksamhet under året. Samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen lämna de rapporter 
och prognoser som kommunstyrelsen beslutar om enligt följande: 

• Månadsuppföljning per februari, juni och oktober (huvudsakligen ekonomi) 

• Tertialrapport per april 

• Delårsbokslut per augusti 

• Verksamhetsberättelse till årsredovisning 

När kommunstyrelsen anser att det finns risk att kommunens ekonomiska resultat under 
innevarande år blir negativt får kommunstyrelsen besluta om ekonomiska åtgärder som 
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omfattar en eller flera nämnder och deras verksamheter. Åtgärderna ska leda till en bud-
get i balans. Om utfallet avviker väsentligt från det förväntade ska förvaltningen kunna 
förklara detta i detalj även månadsvis. 

Uppföljning av beslutade pågående investeringsprojekt görs i samband med nämndsam-
manträdena varje tertial. Verksamhetsansvarig nämnd har budgetansvar och uppfölj-
ningsansvar för investeringsanslaget som tidigare nämnts. Det är närmast projektledaren 
som ansvarar för att löpande informera status genom avstämning och uppföljning av in-
vesteringsprojekt till projektchefen som i sin tur meddelar nämnden. I de fall projekt ser ut 
att överskrida budget eller tidsram så måste projektledaren så snart som möjligt upplysa 
projektchefen. Om ett projektmål inte kommer att uppnås ska en avvikelserapport lämnas 
till styrgruppen. Det finns inget enhetligt antaget sätt för hur eventuella avvikelser ska 
hanteras löpande. I Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun nämns att alla avvikelser avseende tid, kostnad och innehåll, ska 
redogöras för nämnd. Vid intervju uppges att det inte är så vanligt att projekten överskri-
der budget med höga belopp och att det är vanligare att budgeten underskrids. 

I samband med beslutsprocessen anges att återrapportering är ett krav och alla investe-
ringsprojekt ska slutredovisas enligt antaget reglemente för planering, styrning och upp-
följning. Huruvida återrapportering sker till nämnd är beroende på projektets storlek men 
enligt intervju uppges att nämnden anser att uppföljningen är tillräcklig. 

Enligt uppgifter hade projektet Torgytorna en gemensam budget för samtliga 5 etapper 
vilket gjorde uppföljningen svårhanterlig eftersom respektive etapp saknade separat bud-
get. Vidare uppdagades det under genomförande av etapp 3 att totalbudgeten inte skulle 
räcka till etapp 4 och 5. Detta informerades om på Teknik- och fastighetsutskottets möte 
2017-06-14. Vi har tagit del av teknik- och fastighetsutskott sammanträdesprotokoll. I pro-
tokollet framgår det enbart att projektledaren informerade utskottet om det pågående ar-
betet.  

För att kunna genomföra återstående etapper äskades en utökning av budgetramen vilket 
beslutades av kommunfullmäktige via kommunplanen 2019-2021, vilket vi har verifierat. 
Dessa tillkommande medel hemställdes innan den tidigare budgetramen var upparbetad. 
Vi har tagit del av hemställan av investeringsmedel för Upprustning av torgytor etapp 4 
och 5 (KS 2019.154). 

Torgytorna etapp 4 och 5 är ett projekt i initieringsfasen och första kvartalsinformationen 
kommer att vara i november 2019, därav finns det inget protokoll för uppföljning ännu. 
Däremot finns i protokoll från 2019-05-15 i teknik- och fastighetsutskottet en hemställan 
av resterande investeringsmedel för att påbörja upprustning av torgytor etapp 4 och 5. I 
plan- och miljöutskottets protokoll från 2019-08-20 beskrivs kort en kvartalsinformation 
från projektchefen. Även i kommunstyrelsens protokoll från 2019-05-16 beskrivs kort må-
len med etapp 4 och 5 samt prognosen.  

Vid intervju uppges att styrgruppen för projektet sammanträder varje vecka men att pro-
jektet inte diskuteras varje vecka ifall det inte har skett en ny avvikelse. En månatlig lä-
gesrapportering sker i projektverktyget Antura som sedan noteras av styrgruppen vid 
nästkommande sammanträde. 

Vi har tittat på hur projektet Hagaskolan har följts upp utifrån vad det finns för krav på 
uppföljning och återrapportering. Hagaskolan startades 2017 och färdigställdes i år.  

I barn- och ungdomsnämndens tertialrapport för januari-april 2018 kan vi se att Hagasko-
lan följs upp och att det framkommer en budgetuppföljning i form av lägre kostnader än 
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prognostiserat. I september 2018 sker det även en revidering av investeringsanslag för 
införskaffning av inventarier och utrustning till Hagaskolan. Revideringen innefattar en 
högre budget vad gäller inredning i skolan. Eftersom budgeten för den totala kostnaden 
slutgiltigt blev lägre än tidigare beräknat skapas utrymme för mer omfattande inrednings-
koncept. 

I kommunstyrelsens tertialrapport för januari-april 2019 framgår uppföljning av Hagasko-
lan samt information om invigningen till höstterminen 2019. Även i barn- och ungdoms-
nämndens tertialrapport för januari-april 2019 framkommer ytterligare fakta kring Haga-
skolan. Ett exempel kan vi se nedan: 

“Bygget av Hagaskolan startade i mars 2017 med ett symboliskt första spadtag och byg-
get har fortsatt enligt plan under hela byggtiden. Under början av 2019 har arbetet med 
Hagaskolan fortgått och i maj 2019 kommer skolan vara färdigställd för att formellt invigas 
i augusti 2019” - Tertialrapport 1 2019, (BUN 2019.349). 

Utöver uppföljningen till nämnd sker även uppföljning vid styrgruppsmöte ungefär varan-
nan månad där BUN:s ordförande och förvaltningschef deltar samt i projektrapporter varje 
månad som går ut till styrgrupp. Vi noterar att det sker återrapportering till teknik- och fas-
tighetsutskottet vid sammanträdena dock endast muntligt. 

2.5.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Utifrån genomförd rapportering, gällande Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 
barn- och ungdomsnämnden, teknik- och fastighetsutskottet och styrgruppen be-
dömer vi att uppföljning och återrapportering sker på ett ändamålsenligt sätt. Pro-
jektet Hagaskolan är ett relativt nytt projekt.  

• Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskottet har infor-
merats om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidi-
gare tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper. Projektet Torgy-
torna är ett äldre projekt.   
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört 
en granskning av investeringsprocessen. Granskningen har syftat till att besvara följande 
revisionsfråga: 

- Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investe-
ringsprocessen tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och 
övriga berörda nämnder till stor del har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommu-
nens investeringsprocess. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande kontrollmål: 

Kontrollmål Kommentar  

Det finns fastställda 

riktlinjer och rutinbe-

skrivningar för investe-

ringsprojekt. 

Uppfyllt 

Den övergripande policyn som är beslutad 

av kommunfullmäktige bedöms som 

ändamålsenlig. Dokumentet Redovisning 

av investeringar beskriver på en detaljerad 

nivå investeringsprocessen på ett ända-

målsenligt sätt. Det finns ändamålsenliga 

riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar 

avseende investeringsprocessen.  

 

Investeringsprocessen 

tydliggör ansvar och 

befogenheter avse-

ende initiering, plane-

ring, beslut och ge-

nomförande av inve-

steringar. 

Uppfyllt 

Projektmodellen som används tydliggör 

ansvar och befogenheter avseende initie-

ring, planering, beslut och genomförande. 

Projektverktyget som används är baserad 

på förvaltningens projektmodell och möj-

liggör en organiserad och strukturerad in-

vesteringsprocess. 

 

Det finns en fastställd 

intern organisation 

med tydlig roll- och 

ansvarsfördelning 

avseende investe-

ringsprocessen, både 

vad avser planering 

och genomförande. 

Uppfyllt 

Det finns en fastställd intern organisation 

där roll- och ansvarsfördelning avseende 

investeringsprocessen både avser plane-

ring och genomförande. 
 

Beslutsunderlagen 
inkluderar kalkyler och 
är utformade på ett 
sådant sätt att de ger 
rimliga möjligheter för 
styrelsen och nämn-
derna att få tillräcklig 
information om pro-

Uppfyllt 

Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad 

som inkluderas som beslutsunderlag. Vi 

bedömer att beslutsunderlaget för 

Hagaskolan och Torgytorna är komplett.  
 



 

14 
 

jektet för att kunna 
prioritera, styra och 
kontrollera detsamma. 

Uppföljning och åter-
rapportering sker så 
att nämndernas kon-
troll av projekten sä-
kerställs. 

Delvis uppfyllt 

Utifrån genomförd rapportering, gällande 
Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 
barn- och ungdomsnämnden, teknik- och 
fastighetsutskottet och styrgruppen bedömer 
vi att uppföljning och återrapportering sker 
på ett ändamålsenligt sätt. Projektet 
Hagaskolan är ett relativt nytt projekt. 

Emellertid har vi inte kunnat verifiera att 
teknik- och fastighetsutskott har informerats 
om att budgeten för Torgytorna inte räcker 
till etapp 4 och 5 samt att tidigare tilldelade 
medel initialt skulle inkluderade totalt 5 
etapper. 

  

 Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att: 

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

• Uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över för att 
säkerställa nämndernas kontroll.  
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 Bilagor 
Vi har intervjuat följande roller: 

• Projektledare och projektchef för Hagaskolan 

• Projektledare och projektchef för Torgytorna 

• Lokalstrateg 

• Budgetstrateg 

 

 

Dokumentstudien har utgått ifrån följande underlag: 

- Barn- och ungdomsnämndens tertial och delårsrapport 2019 

- Bygg- och miljötillsynsnämndens delegationsordning (2012-01-10) 

- Godkännande av systemhandling för offentliga rummen i Vallentuna centrum 
(2014-03-05) 

- Diverse mallar för investeringsprojekt 

- Hemställan av investeringsmedel för upprustning av torgytor etapp 4 och 5 (2019-
05-27) 

- Investeringsprocess (2018-04-17) 

- Investeringsbeslut för offentliga rummen i Vallentuna centrum (2013-03-20) 

- Kommunplan 2020-2022 (2019-06-17) 

- Kommunstyrelsens tertial och delårsrapport 2019 

- Kommunstyrelsens delegationsordning (2018-12-17) 

- Lokalresursplan 2020-2029 

- Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna 
kommun (2019-02-11) 

- Projektplan, projektrapporter och protokollsanteckningar för Hagaskolan 

- Projektplattformen Antura 

- Projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt 

- Ramar projektmodell SBF 

- Redovisning av investeringar (2017-09-27) 

- Rutin för lokalförsörjning och hyra (2019-05-14) 

- Översikt projektmodell med beslutspunkter 

- Kommunstyrelsens fastighets och teknikutskott - sammanträdesprotokoll 2017-06-
14 
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Carin Hultgren 
Uppdragsledare 

 Morteza Ashouri 
Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun enligt de villkor och 

under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-06-14. PwC ansvarar inte utan 

särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rap-

port. 
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