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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23
Revisionsrapporter 2019 (KS 2019.092)

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
 Revisionsrapporter 2019
 02 - Granskning av anläggningsredovisning
 03 - KS Svar - Granskning av anläggningsredovisning
 04 - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
 05 - KS Svar - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
 06 - Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten
 07 - SN Svar - Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten
 08 - Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och ungdomsärenden
 09 - SN Svar - Kontroll av handläggningstider & avtalstrohet i barn- och ungdomsärenden
 10 - Likvärdiga förutsättningar inom förskolan

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Revisionsrapporter 2019

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 2019

Kommunstyrelsen
Rapport 2019-02-21: Granskning av anläggningsredovisning. Revisionens 
sammanfattande bedömning är att rutinerna kring anläggningsregistret är säkra och 
att uppgifterna i anläggningsregistret i huvudsak är tillförlitliga. Vallentuna kommun 
tackar för revisionsrapporten och fortsätter arbetet för en god kontroll av 
anläggningsregistret.

Rapport 2019-02-21: Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner. 
Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder:

 Kommunen ska utveckla den interna kontrollen för att säkerställa att 
rutinerna följs.

 Kommunen behöver införa rutiner för regelbunden genomgång av 
leverantörsregistret. Registret är inaktuellt och behöver rensas.
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 Vallentuna kommun kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att fakturor
betalas i tid.

Socialnämnden
Rapport 2019-02-21: Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten. 
Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder:

 Ett arbete pågår med att uppdatera rutinerna efter den senaste revideringen 
av riktlinjerna inom hemtjänstverksamheten.

 Delegationsordningen behöver ses över. I det arbetet finns också utrymme att 
se över att delegationsordningen avseende enhetschef på Äldreenhetens 
delegation stämmer mot andra chefers på motsvarande tjänster och är 
relevant för uppdraget. Det är också viktigt att verksamheten arbetar för att 
följa delegationsordningen och att dessa rutiner följs och är kända.

 På förvaltningen pågår ett arbete för att få verksamhetssystemet TES i drift 
igen. TES möjliggör uppföljning av utförd tid i förhållande till beviljad tid, 
och skulle om erforderliga beslut fattas kunna användas för att både följa upp 
och ersätta utföraren utifrån utförd tid. En styrgrupp har tillsatts för att hålla 
i detta arbete. Socialnämnden planerar att bjuda in förvaltningen att berätta 
mer om uppföljning på utförd tid, hinder och möjligheter samt 
verksamhetssystemet TES.

 Ett arbete för att verka för rättssäker handläggning och likabedömning pågår 
på Äldreenheten.

Rapport 2019-03-29: Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och
ungdomsärenden. Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder:

 Bemanningen har förstärkts i mottagningsgruppen som hanterar alla 
nyinkomna orosanmälningar för att säkerställa korrekt handläggning.

 En särskild egenkontroll har genomförts under 2019 gällande 
förhandsbedömningar och skyddsbedömningar och löpande egenkontroll 
genomförs av gruppchefer en gång per månad avseende handläggning och 
dokumentation. På detta sätt kan vi följa att de åtgärder som vidtagits ger 
önskad effekt.

 Avsikten är att under 2020 via internkontrollen följa upp hur det nya 
ramavtalet möter de behov som finns för att säkerställa att det råder en 
avtalstrohet i samband med placeringar av barn och unga.

Ej besvarade revisionsrapporter under 2019

Barn- och ungdomsnämnden
Rapport 2019-09-27: Likvärdiga förutsättningar inom förskolan. Planerat att gå upp 
som ärende i nämnd i april 2020 (BUN 200421).
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Handlingar

Revisionsrapporter 2019
02 - Rapport 2019-02-21: Granskning av anläggningsredovisning
03 - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av 
anläggningsredovisning
04 - Rapport 2019-02-21: Granskning av löpande intern kontroll i 
redovisningsrutiner
05 - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport: granskning av löpande intern 
kontroll i redovisningsrutiner
06 - Rapport 2019-02-21: Granskning av styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten
07 - Socialnämndens svar på revisionsrapport: granskning av styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten
08 - Rapport 2019-03-29: Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och 
ungdomsärenden
09 - Socialnämndens svar på revisionsrapport: kontroll av handläggningstider och 
avtalstrohet i barn- och ungdomsärenden
10 - Rapport 2019-09-27: Likvärdiga förutsättningar inom förskolan

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
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KOMMUNSTYRELSEN

Granskning av anläggningsredovisning
PwC har på uppdrag av oss fürtroendevalda revisorer genomfürt en granskning av
kommunens anläggningsredovisning.

Vi delar PwC:s bedömning att rutinerna kring anläggningsregistret är säkra och att
uppgifterna i anläggningsregistret i huvudsak är tillftirlitliga.

I granskningen noteras dock att det finns viss diskrepans mellan uppgifter om fastigheter i
Lantmäteriers register och kommunens anläggningsregister detsamma gäller kommunens
fordon i forhållande till Transportsstyrelsens uppgift. Vi utgår vi från att korrige-
ring/rättning görs eller att orsaken till skillnaderna beskrivs.

Bedömningen grundar sig på ñljande iakttagelser:
o Det finns dokumenterade regler och anvisning avseende anläggningsredovisning.

Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret bedöms vara tydligt och
framgår av dokumenterade rutiner.

Handhavanderutinerna bedöms vara tillräckliga och löpande avstämning sker i hu-
vudsak.

De fastigheter och inventarier som är upptagna i kommunens anläggningsregister
bedöms i huvudsak existera och tillhöra kommunen. Noterade awikelser uppgår
inte till några väsentliga belopp och har korrigerats i samband med att de uppda-
gats. Utifrån att kommunens organisationsnummer inte finns med på alla kommu-
nens fastigheter i fastighetsregistret har vi dock svårt att bedöma fullständigheten i
an läggn ingsregi stret.

Köp och ftirsäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret.

Avskrivningstiderna bedöms vara i enlighet med god redovisningssed
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Granskning av anläggningsredovisning
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Granskning av anläggningsredovisning

Scrtntnølnfø;ttníng
PwC har på uppdrag avVallentuna kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommu-
nens anläggningsredovsing.

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att rutinerna kring
anläggningsregistret är säkra och att uppgifterna i anläggningsregistret i huvudsak är till-
förlitliga.

Den sammanfattande bedömningen grundar sig på följande iakttagelser:

Det finns dokumenterade regler och anvisning avseende anläggningsredovisning.
Vi har bl.a. tagit del av rutinerna Redouisning au inuesteringar och Reglerfor in-
uentaríefi)rteckning.

Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret bedöms vara tydligt och
framgår av dokumenterade rutiner.

Handhavanderutinerna bedöms vara tillräckliga och löpande avstämning sker i
huvudsak.

De fastigheter och inventarier som är upptagna i kommunens anläggningsregister
bedöms i huvudsak existera och tillhöra kommunen. Noterade awikelser uppgår
inte till några väsentliga belopp och har korrigerats i samband med att de uppda-
gats. Utifrån att kommunens organisationsnummer inte finns med på alla kom-
munens fastigheter i fastighetsregistret har vi dock svårt att bedöma fullständig-
heten i anläggningsregistret.

Köp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret.

Avskrivningstiderna bedöms vara i enlighet med god redovisningssed.

Januari 2019
Vallentuna kommun
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Granskning av anläggningsredovisning

r. Inledning
7.1. Bø,kgrund.

Anläggningsrcdovisningcn i kommuncn ür omfattandc och granskningcn i samband mcd
bokslutet görs huvudsakligen anaþislit. En djupare granskning av anläggningsredovis-
ningen och anläggningsregistret är nödvändig för att bedöma ril<tigheten i redovisningen
och följsamhctcn till lagstiftning och clc rckommcndationcr som finns.

t.z. Syfte ochreuisionqfräga
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

Är rutinerna kring anläggningsregistret säkra och är uppgifterna i registret tillförlitliga?

r 8. Reuísionslffiteríer
Revisionskri-terier utgörs av kommunal redovisningslag (KRt) inkl. öwig normgivning i
form av rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) samt interna
-r-^-l- -^I^ -ral:^-l^ l^l---*^-t
!i Ly r auug uutr ù LuuJ¿lrrtrE (rur\urrrrlrl.

t 
" 

Í{a¡zl-r,.allrn&ltta.a ¡Lvr 1G,

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har följande
revisionskriterier formulerats :

1. Dokumenterade regler och anvisningar finns avseende anläggningsredovisning

2. Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret är tydligt

3. Handhavaderutinerna avseende anläggningsregistret är ändamålsenliga och lö-
pande avstämning sker.

4. Alla upptagna fastigheter och inventarier existerar och tillhör kommunen

5. Gjorda köp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret

6. Avskrivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed. Awikelse tì'ån rik¡t-
linje/anvisningar dokumenteras.

1.5. Augränsning
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och av gränsning sker utifrån revisionsfrågor och

formulerade kontrollmål.

1.6. Grønslcníngsrnetod
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentgranskning samt genom regis-
teranalys och stickprov.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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Granskning av anläggningsredovisning

2. Gr ø¡ts lcnÍn g sr e sult ut
z.t. I(ontrolhnâI t

Dokumenterade regler och anvisningar finns avseende anläggningsredovisning

2.i.1. Iakttagelser
I kommunen finns flertalet dokumenterade regler och anvisningar avseende anläggnings-
redovisning. Inom ramen för granskningen har vi bl.a. tagit del av följande:

Redovisning av investeringar (daterad zotT-og-27)
Rutinen hanterar bl.a. följande planeringsprocess, budget och uppföljning, drift eller inve-
stering, anskaffningsvärde, komponentindelning, avskrivningstid och kapitalkostnad,
kontering, försäljning och utrangering och finansiering.

I instrulitionen finns även hänvisning till öwiga policyn och regler i kommunen som på-
verkar investeringar (Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i
Vallentuna kommun, Regler för lokalförsörjning och internhyra och Finanspolicy). Det
ges även en hänvisning till de rekommendationer från RKR som berör området.

Regler füir inventariefürtecloring (daterad. zorT-rz-o7)
Enligt reglerna är syftet med inventarieförteckningar att de ska tillgodose kraven på in-
ternkontroll genom att förebygga, upptäcka och identifiera inventarier vid stöld.

Av reglerna framgår vilka inventarier som ska förtecknas (t.ex. IT-utrustning, konst, in-
strument, tekniska apparater, verkstadsmaskiner, städmaskiner, köksmaskiner och verk-
tyg), inventarier som inte ska förtecknas (hyrd utrustning, inventarier med ett värde < ro
ooo kr, möbler, fast utrustning såsom takarmatur, persienner eller gardiner), organisat-
ion och inventering.

2.7.2. Bedömníng
Utifrån genomförd granskning görvi bedömningen att det finns dokumenterade regler
och anvisning avseende anläggningsredovisning.

2.2. Kontrolbn&I z
Handläggarnas anwar beträffande anläggningsregistret är tydligt

2.2.i.. Iakttagelser
I kommunens regler och anvisningar framgår bl.a. följande gällande ansvarsfördelning:

Projelctnummer och öwiga koddelar skapas av KLK ekonomiavdelning då projekt-
ledaren, efter avstämning med projektcontroller, ska starta arbete med ett projekt.
I kommunen konteras inte investeringen direkt på anläggningstillgångar i balans-
räkningen. Istället används konto för vad som köpts i kontoklass  till7, eller in-
täkt i kontoklass 3. Genom att lägga till ett projektnummer som skuggkodats som

Januari 201 9
Vallentuna kommun
PwC
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Granskning av anläggningsredovisning

en investering hamnar kostnaden inte i resultaträkningen utan i en sidoredovis-
ning.

KLK Ekonomi för varje mänad över sidoredovisningen till balansräkningen till de
olika kontona. Det är bara KLK ekonomi som boldör på investeringskonton i ba-
lansräkning, i verksamheten bokförs alltid med resultatkonto och investeringspro-
jektnummer.

Ett investeringsprojelct kan pågå under många år. Under tiden projektet pågår
boldörs investering på pågående investeringar av KLK ekonomi. När investeringen
åir klar att börjar ânvändâs ska den flynas från pågående investeringar till anlägg-
ningsregistret. Förvaltningen ekonom träffar KLK ekonomi och ett anläggnings-
kort fylls i.

Av punkterna ovan framgår tydligt att hanteringen görs av KLK ekonomi. Vid intervju
framkommer vidare att det endast är två personer på I(LK ekonomi som sköter hantering-
en: redovisningsansvarig samt en redovisningsekonom.

.ì .r .f Þn.f )i*ninn1.1.1. UAUVn Lt tLt Ly

IT+ifi'ån øinrrìc iaì¡ttaøelscr øär r¡i hedärnninøen att hen¿lìäøqârnrs âns\¡âr helräffqndc qn-

läggningsregistret är

2.5. KontrolbnôJ S
Handhavanderutinerna avseende anläggningsregistret är ändamålsenlifa och dokr¡mente-
rade och löpande avstämning sker.

P.5.1. Iakttøgelser
Vid intervju med redovisningsansvarig och redovisningsekonom på KLK ekonomi fram-
kommer att de ansvarar för den praktiska hanteringen av anläggningsregistret (se pt. z.r)
och inom detta ryms även att göra avstämningar av anläggningsregistret mot huvudbok.
Detta framgår dock inte av någon av de dokumenterade rutinerna. Däremot finns en an-
svarsfördelning på intranätet där det framgår vem som ansvarar för avstämningen på re-
spelitive balanskonto.

Avstämningar mellan anläggningsregistret och huvudboken görs i normalfallet månatlig-
en av redovisningsekonom. Avstämningen har dockvarit lite eftersatta under hösten zor8
på grund av föräldraledig/resursbrist. Vi har dock inhämtat avstämningen för augusti
zor8.

Redovisningsansvarig och/eller redovisningsekonom håller möte med samtliga förvalt-
ningar 2-3 ggr per år och då går man genom samtliga investeringsprojekt för att se vad
som eventuellt ska aktiveras.

Ibland gör redovisningsansvarig och/eller redovisningsekonom kontroll på fakturanivä
för att säkerställa att det är kostnader som går att aktivera (vilket framgår av Redovisning

projekt.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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Granskning av anläggningsredovisning

2.5.2. Bedömning
Vår sammanfattade bedömning är att handhavanderutinerna är tillräckliga och att lö-
pande avstämning i huvudsak sker.

2.4. Kontrolbnô,I ¿
Alla upptagna fastigheter och inventarier existerar och tillhör kommunen.

2.4.1. Iakttagelser
Enligt intervju har KLK ekonomi giordes den senaste avstämning av anläggningsregistret
mot fastighetsregistret för två år sedan. Anläggningsregistret innehåller dock fastighetsbe-
teckningar och möjliggör därmed avstämning, vilket vi även gjort. I avstämningen notera-
des ett antal fastigheter i Lantmäteriets fastighetsregistret som inte finns med i kommu-
nens anläggningsregister.

Vi noterar att det i Lantmäteriets
register, se tabell nedan.

fastighetsregister ñnns fler fastigheter än i kommunens

Register Antalet fastigþeter

Lantmäteriets fastighetsregister 2tl

Kommunens anläggningsregister 193

Vi noterar även att en del av kommunens fastigheter inte är registrerade med kommunens
organisationsnummer hos Lantmäteriet vilket gör att antalet fastigheter sannolili:t är nå-
got högre än i tabellen ovan.

Vi har följt upp några av de fastigheter som finns i kommunens anläggningsregister men
inte Lantmäteriets register och gör bl.a. följande iakttagelser:

Vi noterar även att två fastigheter saknas fastighetsbeteckning i anläggningsregistret har
därmed inte kunnat kontrolleras mot Lantmäteriets register.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC

Iakttagelse Kommentar från kommunen

En av fastigheterna är awegistrerade Fastighetsreglering genomfört zotT - fas-
tighetsbeteckning behöver b¡as i anlägg-
ningsregistret.

Ätta av fastigheterna äga av andra juridiska
personer/privatpersoner

Sex av fastigheterna är sålda under tidigare
år och bokas mot resultatet (zoo oo+ kr)
vid bokslut 2018. Två av fastighterna har
fel fastighetsbeteckning och kommer att
ändras.

En av fastigheterna finns ej Har funnits i kommunens ägo sedan 1955

6av9
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Granskning av anläggningsredovisning

När det gäller kommunens fordon uppges det göras en kontroll avvilka fordon som finns i
kommunen i samband med att ärets f'ordonsförsäkringar ska betalas. I samband med det
görs dock ingen avstämning mot anläggningsregistret. Vi noterar att det i fordonsregistret
fÏnns betydligt fler fordon än i kommunens anläggningsregister, se tabell nedan.

Register Antalet fordon

Trafikverkets fordonsregister z3 (ägare, i trafik)

Kommunens anläggningsregister 12

Följanrìe förkìaringar har lämnats till ovan:

Bilar till ett värde under So ooo kr läggs inte upp i anläggningsregistret (d.v.s.

samma aktiveringsgräns som för öwiga anläggningstillgångar).

Att kommunen är med i "Håll Sverige rent"-kampanj, vilket innebär att kommu-
nen hämtar skrotbilar när någon önskar, för överbilen på kommunen för att sedan
kunna skrota den. Dessa finns i fordonsresistret tillfälliet tills allt är administrerat.

Gällande övriga inventarier så flamgår av regler för inventarieförteclaring (se även pt r.r.)
att aktuell förteckning ska upprättas och förvaras digitalt hos varje verksamhet. Vidare
framgår att inventering ska göras minst en gång per år. Vi har inom ramen för gransk-
ningen inte kontrollerat att rutinen följs, det uppges dock vid intervju att det sannolilit
finns vissa brister i följsamheten.

2.4.2. Bedömning
Utifrån genomförd granskning görvi bedömningen att fastigheter och inventarier som är
upptagna i kommunens anläggningsregister i huvudsak existerar och tillhör kommunen.
De felaktigheter som noterats uppgår inte till några väsentliga belopp och har korrigerats i
samband med att uppdagats. Utifrån att kommunens organisationsnummer inte finns
med på alla kommunens fastigheter i fastighetsregistret harvi dock svårt att bedöma full-
ständigheten.

2.5. KontrolbnãI S
Gjorda köp och försäljningar har hanterats korrel¡t i anläggningsregistret.

2.5.1. Iakttagelser
Vid stickprovskontrollen avseende klassificeringen mellan drift och investering har inga
awikelser identifierats. Även granskade försäljningar bedöms vara korrekt hanterade i
redovisningen.

a

a

2.5.2.
Utifrån

Bedömning
för vi

korrekt i anläggningsregistret.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC

har hanteratsatt och
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Granskning av anläggningsredovisning

2.6. I{ontrolbn&I6
Avslcivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed. Awikelse från rikt-
þi e/anvisningar dokumenteras.

2.6.1. Iakttagelser
Enligt kommunens riktlinjer (Redouisnings au inuesteringar) gäller bl.a. följande avse-
ende avskrirmingar:

Avskrivningstiden sättas individuellt för varje investering men det finns schablo-
ner att utgå från,

När anläggningen läggs in i anläggningsregistret bedöms avskrirmingstiden för
varje investering,

Alla avskrivningar är linjära, det vill säga lika stora varje år.

Avskrivningen blir en kostnad för kommunen centralt medan verksamheterna på-
läggs kapitalkostnader.

Vissa anläggningar delas upp i komponenter eftersom de olika delarna har olika
avskrirmingstider.

Avskrivningarna ska påbörjas månaden efter att investeringenbörjar användas.

Om tillgången är uppdelad i deþrojekt eller i flera leveranser skavarje del börja
skrivas av när de färdigställts/levererats om varje del kan användas i verksamhet-
en.

En del tillgångar anses ha bestående värde för att de kan användas under en obe-
gränsad tid. För dessa tillgångar görs ingen avskrivning. Som exempel på sådana
tillgångar kan nämnas mark och, i de flesta fall, konstverk.

Om en anläggningstillgång har ett lägre värde än det bokförda värdet som kan an-
tas vara bestående ska den skrivas ned.

Enligt intervju försöker man alltid säkerställa att samma typer av anläggningar har
samma avskrivningstid. På SBF uppges det finnas en fast standard för avskrivningstider.

Under zorS har kommunen fullt ut kommit i mål med att tillämpa komponentredovisning
i sin helhet.

Verifieringen av avskri'mingstider gjordes utan anmärkning.

2.6.2. Bedömníng
Utifrån giorda iakftagelser för vi bedömningen att avskrivningstiderna är i enlighet med
god redovisningssed.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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a

a

a

a
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Granskning av anläggningsredovisning

2Ol9-O2-21

CørrínÍIultgren So¡ña Nylund

Uppdragsledare Projektledare
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 191
Svar på revisionsrapport, granskning av anläggningsregister (KS 
2019.096)

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens anläggningsredovisning. Vallentuna kommun fick revisionsrapporten 2019-03-
05. Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga. Revisionens sammanfattande bedömning är 
att rutinerna kring anläggningsregistret är säkra och att uppgifterna i anläggningsregistret i 
huvudsak är tillförlitliga. Vallentuna kommun tackar för revisionsrapporten och fortsätter 
arbetet för en god kontroll av anläggningsregistret.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §145  Svar på revisionsrapport, granskning av anläggningsregister
2. Tjänsteskrivelse, 2019-10-14, Revisionsrapport, granskning av anläggningsregister
3. Revisionsrapport, Granskning av anläggningsredovisning

Expedieras till 
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 145
Svar på revisionsrapport, granskning av anläggningsregister (KS 
2019.096)

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

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens anläggningsredovisning. Vallentuna kommun fick revisionsrapporten 2019-03-
05. Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.
 
Revisionens sammanfattande bedömning är att rutinerna kring anläggningsregistret är säkra 
och att uppgifterna i anläggningsregistret i huvudsak är tillförlitliga.
 
Vallentuna kommun tackar för revisionsrapporten och fortsätter arbetet för en god kontroll av 
anläggningsregistret.
 
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2019-10-14, Revisionsrapport, granskning av anläggningsregister
2. Revisionsrapport, Granskning av anläggningsredovisning

Expedieras till 
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-10-14

DNR KS 2019.096 
MARIE WALLIN SID 1/2
BUDGETSTRATEG 
08-58785032  
MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

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

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Revisionsrapport, granskning av 
anläggningsregister

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

Ärendet i korthet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens anläggningsredovisning. Vallentuna kommun fick revisionsrapporten 
2019-03-05. Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Revisionens sammanfattande bedömning är att rutinerna kring anläggningsregistret 
är säkra och att uppgifterna i anläggningsregistret i huvudsak är tillförlitliga.

Vallentuna kommun tackar för revisionsrapporten och fortsätter arbetet för en god 
kontroll av anläggningsregistret.

 

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, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Kommunstyrelsens yttrande samt revisionens granskning av 

delegationshanteringen

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-10-14

DNR KS 2019.096 
SID 2/2
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISION EN

a

Modig
Ordförande

REVISION EN
TUNA TORG 1 ' 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 . FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA, SE

MISSIV

20L9-02-2L

KOMMUNSTYRELSEN

Granskning av anläggningsredovisning
PwC har på uppdrag av oss fürtroendevalda revisorer genomfürt en granskning av
kommunens anläggningsredovisning.

Vi delar PwC:s bedömning att rutinerna kring anläggningsregistret är säkra och att
uppgifterna i anläggningsregistret i huvudsak är tillftirlitliga.
I granskningen noteras dock att det finns viss diskrepans mellan uppgifter om fastigheter i
Lantmäteriers register och kommunens anläggningsregister detsamma gäller kommunens
fordon i forhållande till Transportsstyrelsens uppgift. Vi utgår vi från att korrige-
ring/rättning görs eller att orsaken till skillnaderna beskrivs.

Bedömningen grundar sig på ñljande iakttagelser:
o Det finns dokumenterade regler och anvisning avseende anläggningsredovisning.

Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret bedöms vara tydligt och
framgår av dokumenterade rutiner.

Handhavanderutinerna bedöms vara tillräckliga och löpande avstämning sker i hu-
vudsak.

De fastigheter och inventarier som är upptagna i kommunens anläggningsregister
bedöms i huvudsak existera och tillhöra kommunen. Noterade awikelser uppgår
inte till några väsentliga belopp och har korrigerats i samband med att de uppda-
gats. Utifrån att kommunens organisationsnummer inte finns med på alla kommu-
nens fastigheter i fastighetsregistret har vi dock svårt att bedöma fullständigheten i
an läggn ingsregi stret.

Köp och ftirsäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret.

Avskrivningstiderna bedöms vara i enlighet med god redovisningssed

a

a

a

a

För

tmtg
Vallentuna
kommunWWW.VALLENTU NA. SE
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VALLENTUNA KO]I¡IMUN
REV¡SIONEN

MISSIV

20t9-02-21

Distribution av granskningsrapport Granskning av anläggningsredovisning

Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
Revisionens hemsida

.-&
Ë

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

U
Vallentuna
kommunWWW.VALLENTUNA, SE
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Granskning av anläggningsredovisning
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Granskning av anläggningsredovisning

Scrtntnølnfø;ttníng
PwC har på uppdrag avVallentuna kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommu-
nens anläggningsredovsing.

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att rutinerna kring
anläggningsregistret är säkra och att uppgifterna i anläggningsregistret i huvudsak är till-
förlitliga.

Den sammanfattande bedömningen grundar sig på följande iakttagelser:

Det finns dokumenterade regler och anvisning avseende anläggningsredovisning.
Vi har bl.a. tagit del av rutinerna Redouisning au inuesteringar och Reglerfor in-
uentaríefi)rteckning.

Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret bedöms vara tydligt och
framgår av dokumenterade rutiner.

Handhavanderutinerna bedöms vara tillräckliga och löpande avstämning sker i
huvudsak.

De fastigheter och inventarier som är upptagna i kommunens anläggningsregister
bedöms i huvudsak existera och tillhöra kommunen. Noterade awikelser uppgår
inte till några väsentliga belopp och har korrigerats i samband med att de uppda-
gats. Utifrån att kommunens organisationsnummer inte finns med på alla kom-
munens fastigheter i fastighetsregistret har vi dock svårt att bedöma fullständig-
heten i anläggningsregistret.

Köp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret.

Avskrivningstiderna bedöms vara i enlighet med god redovisningssed.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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Granskning av anläggningsredovisning

r. Inledning
7.1. Bø,kgrund.

Anläggningsrcdovisningcn i kommuncn ür omfattandc och granskningcn i samband mcd
bokslutet görs huvudsakligen anaþislit. En djupare granskning av anläggningsredovis-
ningen och anläggningsregistret är nödvändig för att bedöma ril<tigheten i redovisningen
och följsamhctcn till lagstiftning och clc rckommcndationcr som finns.

t.z. Syfte ochreuisionqfräga
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

Är rutinerna kring anläggningsregistret säkra och är uppgifterna i registret tillförlitliga?

r 8. Reuísionslffiteríer
Revisionskri-terier utgörs av kommunal redovisningslag (KRt) inkl. öwig normgivning i
form av rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) samt interna
-r-^-l- -^I^ -ral:^-l^ l^l---*^-t
!i Ly r auug uutr ù LuuJ¿lrrtrE (rur\urrrrlrl.

t " Í{a¡zl-r,.allrn&ltta.a ¡Lvr 1G,

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har följande
revisionskriterier formulerats :

1. Dokumenterade regler och anvisningar finns avseende anläggningsredovisning

2. Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret är tydligt

3. Handhavaderutinerna avseende anläggningsregistret är ändamålsenliga och lö-
pande avstämning sker.

4. Alla upptagna fastigheter och inventarier existerar och tillhör kommunen

5. Gjorda köp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret

6. Avskrivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed. Awikelse tì'ån rik¡t-
linje/anvisningar dokumenteras.

1.5. Augränsning
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och av gränsning sker utifrån revisionsfrågor och
formulerade kontrollmål.

1.6. Grønslcníngsrnetod
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentgranskning samt genom regis-
teranalys och stickprov.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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Granskning av anläggningsredovisning

2. Gr ø¡ts lcnÍn g sr e sult ut
z.t. I(ontrolhnâI t

Dokumenterade regler och anvisningar finns avseende anläggningsredovisning

2.i.1. Iakttagelser
I kommunen finns flertalet dokumenterade regler och anvisningar avseende anläggnings-
redovisning. Inom ramen för granskningen har vi bl.a. tagit del av följande:

Redovisning av investeringar (daterad zotT-og-27)
Rutinen hanterar bl.a. följande planeringsprocess, budget och uppföljning, drift eller inve-
stering, anskaffningsvärde, komponentindelning, avskrivningstid och kapitalkostnad,
kontering, försäljning och utrangering och finansiering.

I instrulitionen finns även hänvisning till öwiga policyn och regler i kommunen som på-
verkar investeringar (Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i
Vallentuna kommun, Regler för lokalförsörjning och internhyra och Finanspolicy). Det
ges även en hänvisning till de rekommendationer från RKR som berör området.

Regler füir inventariefürtecloring (daterad. zorT-rz-o7)
Enligt reglerna är syftet med inventarieförteckningar att de ska tillgodose kraven på in-
ternkontroll genom att förebygga, upptäcka och identifiera inventarier vid stöld.

Av reglerna framgår vilka inventarier som ska förtecknas (t.ex. IT-utrustning, konst, in-
strument, tekniska apparater, verkstadsmaskiner, städmaskiner, köksmaskiner och verk-
tyg), inventarier som inte ska förtecknas (hyrd utrustning, inventarier med ett värde < ro
ooo kr, möbler, fast utrustning såsom takarmatur, persienner eller gardiner), organisat-
ion och inventering.

2.7.2. Bedömníng
Utifrån genomförd granskning görvi bedömningen att det finns dokumenterade regler
och anvisning avseende anläggningsredovisning.

2.2. Kontrolbn&I z
Handläggarnas anwar beträffande anläggningsregistret är tydligt

2.2.i.. Iakttagelser
I kommunens regler och anvisningar framgår bl.a. följande gällande ansvarsfördelning:

Projelctnummer och öwiga koddelar skapas av KLK ekonomiavdelning då projekt-
ledaren, efter avstämning med projektcontroller, ska starta arbete med ett projekt.
I kommunen konteras inte investeringen direkt på anläggningstillgångar i balans-
räkningen. Istället används konto för vad som köpts i kontoklass  till7, eller in-
täkt i kontoklass 3. Genom att lägga till ett projektnummer som skuggkodats som

Januari 201 9
Vallentuna kommun
PwC
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Granskning av anläggningsredovisning

en investering hamnar kostnaden inte i resultaträkningen utan i en sidoredovis-
ning.

KLK Ekonomi för varje mänad över sidoredovisningen till balansräkningen till de
olika kontona. Det är bara KLK ekonomi som boldör på investeringskonton i ba-
lansräkning, i verksamheten bokförs alltid med resultatkonto och investeringspro-
jektnummer.

Ett investeringsprojelct kan pågå under många år. Under tiden projektet pågår
boldörs investering på pågående investeringar av KLK ekonomi. När investeringen
åir klar att börjar ânvändâs ska den flynas från pågående investeringar till anlägg-
ningsregistret. Förvaltningen ekonom träffar KLK ekonomi och ett anläggnings-
kort fylls i.

Av punkterna ovan framgår tydligt att hanteringen görs av KLK ekonomi. Vid intervju
framkommer vidare att det endast är två personer på I(LK ekonomi som sköter hantering-
en: redovisningsansvarig samt en redovisningsekonom.

.ì .r .f Þn.f )i*ninn1.1.1. UAUVn Lt tLt Ly

IT+ifi'ån øinrrìc iaì¡ttaøelscr øär r¡i hedärnninøen att hen¿lìäøqârnrs âns\¡âr helräffqndc qn-

läggningsregistret är

2.5. KontrolbnôJ S
Handhavanderutinerna avseende anläggningsregistret är ändamålsenlifa och dokr¡mente-
rade och löpande avstämning sker.

P.5.1. Iakttøgelser
Vid intervju med redovisningsansvarig och redovisningsekonom på KLK ekonomi fram-
kommer att de ansvarar för den praktiska hanteringen av anläggningsregistret (se pt. z.r)
och inom detta ryms även att göra avstämningar av anläggningsregistret mot huvudbok.
Detta framgår dock inte av någon av de dokumenterade rutinerna. Däremot finns en an-
svarsfördelning på intranätet där det framgår vem som ansvarar för avstämningen på re-
spelitive balanskonto.

Avstämningar mellan anläggningsregistret och huvudboken görs i normalfallet månatlig-
en av redovisningsekonom. Avstämningen har dockvarit lite eftersatta under hösten zor8
på grund av föräldraledig/resursbrist. Vi har dock inhämtat avstämningen för augusti
zor8.

Redovisningsansvarig och/eller redovisningsekonom håller möte med samtliga förvalt-
ningar 2-3 ggr per år och då går man genom samtliga investeringsprojekt för att se vad
som eventuellt ska aktiveras.

Ibland gör redovisningsansvarig och/eller redovisningsekonom kontroll på fakturanivä
för att säkerställa att det är kostnader som går att aktivera (vilket framgår av Redovisning

projekt.

Januari 2019
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Granskning av anläggningsredovisning

2.5.2. Bedömning
Vår sammanfattade bedömning är att handhavanderutinerna är tillräckliga och att lö-
pande avstämning i huvudsak sker.

2.4. Kontrolbnô,I ¿
Alla upptagna fastigheter och inventarier existerar och tillhör kommunen.

2.4.1. Iakttagelser
Enligt intervju har KLK ekonomi giordes den senaste avstämning av anläggningsregistret
mot fastighetsregistret för två år sedan. Anläggningsregistret innehåller dock fastighetsbe-
teckningar och möjliggör därmed avstämning, vilket vi även gjort. I avstämningen notera-
des ett antal fastigheter i Lantmäteriets fastighetsregistret som inte finns med i kommu-
nens anläggningsregister.

Vi noterar att det i Lantmäteriets
register, se tabell nedan.

fastighetsregister ñnns fler fastigheter än i kommunens

Register Antalet fastigþeter

Lantmäteriets fastighetsregister 2tl

Kommunens anläggningsregister 193

Vi noterar även att en del av kommunens fastigheter inte är registrerade med kommunens
organisationsnummer hos Lantmäteriet vilket gör att antalet fastigheter sannolili:t är nå-
got högre än i tabellen ovan.

Vi har följt upp några av de fastigheter som finns i kommunens anläggningsregister men
inte Lantmäteriets register och gör bl.a. följande iakttagelser:

Vi noterar även att två fastigheter saknas fastighetsbeteckning i anläggningsregistret har
därmed inte kunnat kontrolleras mot Lantmäteriets register.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC

Iakttagelse Kommentar från kommunen

En av fastigheterna är awegistrerade Fastighetsreglering genomfört zotT - fas-
tighetsbeteckning behöver b¡as i anlägg-
ningsregistret.

Ätta av fastigheterna äga av andra juridiska
personer/privatpersoner

Sex av fastigheterna är sålda under tidigare
år och bokas mot resultatet (zoo oo+ kr)
vid bokslut 2018. Två av fastighterna har
fel fastighetsbeteckning och kommer att
ändras.

En av fastigheterna finns ej Har funnits i kommunens ägo sedan 1955
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Granskning av anläggningsredovisning

När det gäller kommunens fordon uppges det göras en kontroll avvilka fordon som finns i
kommunen i samband med att ärets f'ordonsförsäkringar ska betalas. I samband med det
görs dock ingen avstämning mot anläggningsregistret. Vi noterar att det i fordonsregistret
fÏnns betydligt fler fordon än i kommunens anläggningsregister, se tabell nedan.

Register Antalet fordon

Trafikverkets fordonsregister z3 (ägare, i trafik)

Kommunens anläggningsregister 12

Följanrìe förkìaringar har lämnats till ovan:

Bilar till ett värde under So ooo kr läggs inte upp i anläggningsregistret (d.v.s.
samma aktiveringsgräns som för öwiga anläggningstillgångar).

Att kommunen är med i "Håll Sverige rent"-kampanj, vilket innebär att kommu-
nen hämtar skrotbilar när någon önskar, för överbilen på kommunen för att sedan
kunna skrota den. Dessa finns i fordonsresistret tillfälliet tills allt är administrerat.

Gällande övriga inventarier så flamgår av regler för inventarieförteclaring (se även pt r.r.)
att aktuell förteckning ska upprättas och förvaras digitalt hos varje verksamhet. Vidare
framgår att inventering ska göras minst en gång per år. Vi har inom ramen för gransk-
ningen inte kontrollerat att rutinen följs, det uppges dock vid intervju att det sannolilit
finns vissa brister i följsamheten.

2.4.2. Bedömning
Utifrån genomförd granskning görvi bedömningen att fastigheter och inventarier som är
upptagna i kommunens anläggningsregister i huvudsak existerar och tillhör kommunen.
De felaktigheter som noterats uppgår inte till några väsentliga belopp och har korrigerats i
samband med att uppdagats. Utifrån att kommunens organisationsnummer inte finns
med på alla kommunens fastigheter i fastighetsregistret harvi dock svårt att bedöma full-
ständigheten.

2.5. KontrolbnãI S
Gjorda köp och försäljningar har hanterats korrel¡t i anläggningsregistret.

2.5.1. Iakttagelser
Vid stickprovskontrollen avseende klassificeringen mellan drift och investering har inga
awikelser identifierats. Även granskade försäljningar bedöms vara korrekt hanterade i
redovisningen.

a

a

2.5.2.
Utifrån

Bedömning
för vi

korrekt i anläggningsregistret.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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Granskning av anläggningsredovisning

2.6. I{ontrolbn&I6
Avslcivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed. Awikelse från rikt-
þi e/anvisningar dokumenteras.

2.6.1. Iakttagelser
Enligt kommunens riktlinjer (Redouisnings au inuesteringar) gäller bl.a. följande avse-
ende avskrirmingar:

Avskrivningstiden sättas individuellt för varje investering men det finns schablo-
ner att utgå från,

När anläggningen läggs in i anläggningsregistret bedöms avskrirmingstiden för
varje investering,

Alla avskrivningar är linjära, det vill säga lika stora varje år.

Avskrivningen blir en kostnad för kommunen centralt medan verksamheterna på-
läggs kapitalkostnader.

Vissa anläggningar delas upp i komponenter eftersom de olika delarna har olika
avskrirmingstider.

Avskrivningarna ska påbörjas månaden efter att investeringenbörjar användas.

Om tillgången är uppdelad i deþrojekt eller i flera leveranser skavarje del börja
skrivas av när de färdigställts/levererats om varje del kan användas i verksamhet-
en.

En del tillgångar anses ha bestående värde för att de kan användas under en obe-
gränsad tid. För dessa tillgångar görs ingen avskrivning. Som exempel på sådana
tillgångar kan nämnas mark och, i de flesta fall, konstverk.

Om en anläggningstillgång har ett lägre värde än det bokförda värdet som kan an-
tas vara bestående ska den skrivas ned.

Enligt intervju försöker man alltid säkerställa att samma typer av anläggningar har
samma avskrivningstid. På SBF uppges det finnas en fast standard för avskrivningstider.

Under zorS har kommunen fullt ut kommit i mål med att tillämpa komponentredovisning
i sin helhet.

Verifieringen av avskri'mingstider gjordes utan anmärkning.

2.6.2. Bedömníng
Utifrån giorda iakftagelser för vi bedömningen att avskrivningstiderna är i enlighet med
god redovisningssed.

Januari 2019
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISION EN
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20L9-O2-21

KOMMUNSTYRELSEN

Granskning av löpande intern kontroll i re-
dovisn igsruti ner
PwC har på uppdrag av oss flortroendevalda revisorer genomfürt en granskning av den
interna kontrollen i ett antal redovisningsrutiner kopplade till räkenskaperna. De rutiner
som ingått i granskningen är; manuella bokftiringsorder, leverantörsutbetalning-
arlleverantörsregister, kundfakturering samt resor och representation

Utifrån genomfürd granskning är PwC:s sammanfattande bedömning att Kommunstyrel-
sens interna kontroll avseende de utvalda redovisningsrutinerna endast delvis är tillräcklig.
Vi delar den bedömningen som grundar sig på ftiljande iakttagelser, som redovisas per
granskat område nedan.

Manue lla b olcförings order
Den interna kontrollen avseende hantering av bokfüringsorder bedöms som tillräcklig.
Hanteringen har dock decentraliserats under året och därftir rekommenderar vi att nya kon-
troller tas fram for att säkerställa att kommunens rutiner füljs.

L ev e r ant ör s ut b e t al n in gar/l e v e r ant ör s r e gis t er
Den interna kontrollen avseende hantering av leverantörsutbetalningar/leverantörsregister
bedöms som endast delvis tillräcklig. De awikelser som noterats är bl.a. att det saknas en
löpande seriositetskontroll på nya och befintliga leverantörer, utbetalningar till blufftiretag
har glorts under året samt att leverantörsregishet varken är aktuellt eller fullständigt. Dess-
utom visar betalningsuppfoljningen att ca 16 procent av kommunens leverantörsfakturor
betalas efter forfallodatum.

Kundfakturering
Den interna kontrollen avseende hantering av kundfakturering bedöms som endast delvis
tillräcklig. De rutiner/arbetssätt som finns är dokumenterade och bedöms som tillfredstäl-
lande. Dock saknas det en kontroll som säkerställer att alla utfürda tjänster faktureras.
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Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

Sartntnørnføttníng
PwC har på uppdrag avVallentuna kommuns förtroendevalda revisorer granskat den in-
terna kontrollen i ett antal redovisningsrutiner kopplade till räkenskaperna.

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Kommunstyrelsens
interna kontroll avseende de utvalda redovisningsrutinerna endast delvis är tillräcklig.
Bedömningen per område presenteras nedan.

Manuella boKöringsorder

Den interna kontrollen avseende hantering av boKriringsorder bedöms som tillräcklig.
Hanteringen har dock decentraliserats under året och därför rekommenderar vi att nya
kontroller tas fram för att säkerställa att kommunens rutiner följs.

Leverantörsutbetalnin gar /leverantörsregister

Den interna kontrollen avseende hantering av leverantörsutbetalning-
ar/leverantörsregister bedöms som endast delvis tillräcklig. De awikelser som noterats är
bl.a. att det saknas en löpande seriositetskontroll på nya och befintliga leverantörer, utbe-
talningar till blufföretag har gjorts under året samt att leverantörsregistret varken är ak-
tuellt eller fullständigt. Dessutom visar betalningsuppföljningen att ca 16 procent av
kommunens leverantörsfakturor betalas efter förfallodatum.

Kundfal¡turering

Den interna kontrollen avseende hantering av kr¡ndfakturering bedöms som endast delvis
tillräcklig. De rutiner/arbetssätt som finns är dokumenterade och bedöms som tillfred-
ställande. Dock saknas det en kontroll som säkerställer att alla utförda tjänster faktureras.

Resor och representation

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen avseende
resor och representation är tillräcklig.

Januari 201 9
Vallentuna kommun
PwC

2av9

6



Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

r. Inledníng
7.7. Bø.kgrund

Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin verksam-
het. Detta innebär att styrelser och nämnder själva ansvarar för att ha ändamålsenlig
styrning och säkra rutiner. Intern kontroll är ett ledningsverþg med betydelse för tjäns-
temannaledning, kommunstyrelsen samt nämnderna.

Kontrollsystem ska säkerställa att beslut fattas på ett korrekt underlag. De ska också
sþdda mot medvetna eller omedvetna fel när det gäller hanteringen av kourmunens till-
gångar.

En av revisorernas uppgifter enli5 kommunallagen 9 kap 9 g är att "utröna om räken-
skaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig".

t.z. Safte ochreuisíonqlnãga
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens interna
kontroll är tillfredställande inom utvalda redovisningsrutiner.

7.5. Reuísíonskriteríer
Revisionskriterier utgår från aktuell lagstiftning inkl. övrig normgirming inom området
samt interna styrande och stödjande dokument.

7.4. Augränsning
Avgränsas till fö¡-ande rutiner: manuella boKöringsorder, leverantörsutbetalningar,
kundfakturering samt resor och representation.

Granskningsobjekt âr kommunstyrelsen.

r.S. Granskningsrnetod
Granskningen har genomförts genom intenrjuer, dokumentgranskning samt genom regis-
teranalys och stickprov.

Januari 2019
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Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

2. Grcrnskníngsres¿rltst

2.1. Mørnuello bokftringsorder
2.7.1. Iakttagelser
Sedan zorS har kommunen decentraliserat hanteringen av manuella boldöringsordrar
och nu finns ca 15 personer i kommunen som kan registrera bokföringsposter. Tidigare
var det endast personer på KlK-ekonomi som hade den behörigheten. De flesta hanterar
omföringar och rättningar inom den egna förvaltningen. Om en kostnad ska rättas mellan
förvaltningar är det den som står för kostnaden som ska upprätta boldöringsordern. I hu-
vudsak görs fortfarande alla periodiseringar av ekonomerna på KLK, dock med vissa un-
dantag.

Alla som har behörighet att upprätta boldöringsorder har fått utbildning i detta och mal-
lar/instruktioner finns på intranätet.

Alla förvaltningar har egna verifikationsnummerserier och underlagen till samtliga boldö-
ringsorder ska numera sparas på respelitive förvaltning.

Av attestreglementet framgår att ekonomichef, redovisningsansvarig samt controller på
respektive förvaltning har rätt att attestera omföringar och rättningar avboldöringsposter
där ingen resultateffekt eller utbetalning sker. Detta innebär att de flesta bokföringsorder
i princip inte behöver någon ytterligare attest om de upprättas av ekonomichef, redovis-
ningsansvarig samt controller.

Det förekommer även en del manuella utbetalningar (överföringar mellan konton, ut-
ländska betalningar, akuta löner, felalifiga inbetalningar etc.). De manuella utbetalning-
arna görs alltid wå i förening och det är endast fyra personer på KlK-ekonomi som kan
göra dessa. Även dessa har en egen verifikationsnummerserie. Hanteringen av manuella
utbetalningar uppges förekomma dagligen och hanteringen av dessa är tidskrävande.

Attestlistor med namnteckningsprov tas fram årligen och ska beslutas av nämnd eller för-
valtningschef innan de skickas till KLK. Tidigare, när all hantering av bokföringsorder var
centraliserad, blev inget boldört om det inte fanns en uppdaterad lista.

Vid rättelser ska det, enligt rutin, framgå på både originalverifikat samt den nya att det rör
sig om en rättelse.

Enligt intervju har man inte ännu hunnit upprätta någon kontroll för att säkerställa att
rutinerna följs på förvaltningarna men det finns planer på att ta fram en sådan.

2.1.2. Bedömning och rekommendatíoner
Utifrån iakttagelserna ovan bedöms den interna kontrollen avseende hantering av boldö-
ringsorder som tillräcklig. Hanteringen har dock decentraliserats under året och därför
rekommenderar vi att nya kontroller tas fram för att säkerställa att kommunens rutiner
följs.

Januari 2019
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Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

z.z. f ,euere¡ttörsutb etø.lningør
P.2.1. Iakttagelser
Kommunen har flertalet rutiner samt en processbeskrivning avseende leverantörsutbetal-
ningar.

Det finns en rutin för hur nya leverantörer ska läggas upp. Rutinen innehåller dock ingen
seriositetskontroll av nya leverantörer. Det görs heller ingen löpande seriositetskontroll av
de leverantörer som finns upplagda i kommunens leverantörsregister. Det uppges vara ett
år sedan en fullständig genomgång gjordes av registret, däremot görs vissa löpande kon-
troller under året.

Konrmunen har i sitt leverantörsregister Lll4íleverantörer. Under granskningsperioden
har z r8o leverantörer anlitats.

Vi har inom ramen för granskningen genomfört en s.k. leverantörstvätt där bl.a. gjort föl-
jande iakttagelser:

Det fanns många dubbletter i leverantörsregistret (vilket i vissa fall bedöms som
rimliet)- Det fanns även ett antal leverantörer med awikande antal siffor i oreani-- --o--_-

sationsnumret eller där organisationsnummer saknas helt.

Det fanns ett antal leverantörer där bank-/postgiro inte matchade med angivet or-
ganisationsnummer.

Dct fanns ett antal leverantörer med konkursbeslut, samt ett stort antal med likvi-
dationsbeslut.

Det fanns sex leverantörer som klassificeras som blufföretag. Samtliga av dessa var
vid granskningstillfället spärrade. Dock hade två utbetalningar gjorts till ett av

blufföretagen under zot8.

Det fanns ett stort antal leverantörer som saknar F-skatt (vilket i vissa fall bedöms
som rimligt). I stickprovet noterades dock två leverantörer som på fakturan angett
att de innehar F-skatt trots att de aldrig varit registrerade för F-skatt.

. Det finns ett stort antal leverantörer som är registrerade med bankkonto.

Inom ramen för granskningen har vi även gjort en uppföljning av kommunens betal-
ningsmoral, d.v.s. en kontroll av om leverantörsfakturor betalas i tid. Enligt kommunens
attestreglemente är måìet att betalning ska ske vid rätt tidpunkt.

Bl.a. följande iakttagelser gjordes:

(a¡ tA rtnnø-t orr ollo f-l.trr-^- rr-rlo¡ --o-olt-i--c^o-i^,lo- Lro+oìoJoo fÄr co-*vq rv l,rvve uulqrquuù

. Störst antal försenade falituror återfanns på SBF (z Sgz st.) och BUF (r 296 st.).

Av de leverantörer som utbetalning gjorts under granskningsperioden understiger det
totala beloppet 10 ooo kr för B9o leverantörer, vilket motsvarar ca 4t oÁ av anlitade leve-
rantörer. Detta skulle kunna vara en indikation på att det förekommer många småinköp.

Januari 2019
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Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

Avstämning mellan leverantörsreskontra och huvudbok görs månatligen.

2.2.2. Bedömning
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen inte är till-
räcklig gällande leverantörsregister/leverantörsutbetalningar. De iakttagelser som påver-
kat bedömningen presenteras tillsammans med rekommendationer i tabell t nedan.

Tahell t. I akttag elser auseende leuera ntör sregíster / -utbetalning ar

Januari 201 9
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Komrnunens leverantörsre-
gister är inte fullståindigt eller
helt aktuellt
Genomftird verifiering visar på ett
antal inaktuella/saknade uppgifter.

Infür rutin ftir regelbunden
genomgång av leverantörs-
registret i syfte att säker-
ställa att leverantörsregist-
ret är fullständigt och aktu-
elìt.

Feìaktiga utbetalningar
Förwårar uppftiljning.

Utbetalning till blufföretag

Det fanns sex leverantörer som
klassifi ceras som blufföretag.
Samtliga av dessa var vid gransk-
ningstillfäìlet spärrade. Dock hade
två utbetalningar giorts till ett av
blufföretagen under zot8.

Förtroendeskada. Säkerställa att endast seri-
ösa leverantörer anlitas.

Kommunen kan inte kon-
trollera vem som är inne-
havare till ett bankkonto
(till exempel vid betalning
till fel bank-
kontonummer).

Upprätta riktlinjer ftir utbe-
talning till bankkonto i syfte
att minska antalet leveran-
törer med bankkontonum-
mer.
När det gäller utbetalning
till privatpersoner behöver
bankkontobetalning natur-
ligtvis användas.

Utbetalning till bankkonton o

Uppfüljning visar att ca 16 procent
av kommunens leverantörsfaktu-
ror betalas för sent.

Förtroendeskada. @
Betalningsmoral

Säkerställa att fakturor
attesteras i tid.
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Granskning av löpande internkontroll i redovieningsrutiner

z.S. Kundføkturering
P.5.1. Iakttagelser
Vi har inom ramen frir granskningen tagit del av Instruktion - Control Kundreskontra
som behandlar alla steg i kommunens faktureringsprocess.

En kundfalitura skapas antingen genom att dcn rcgistrcras manuellt i Control (ett fåtaÐ
eller så skapas de genom de olika försystem som finns på förvaltningarna. Fakturering
skapas genom att en fil skapas i försystemen och som sedan importeras i Control. På KLK-
ekonomi skapas sedan en slutlig fil som skickas via en FTP till Strålfors som distribuerar
fakturorna till kund.

På KlK-ekonomi är det i huvudsak en redovisningsekonom som jobbar i Control med
faktureringsfilerna men det ñnns ytterligare en person som ska kunna utföra arbetsupp-
gifterna om det behövs.

Om kunden inte betalar sin täktura i tid skickar KlK-ekonomi ut en betalningspäminnelse
ca 4-S bankdagar efter förfallodatumet. Kommunen tar dock inte ut någon påminnelse-
avgift. Betalas inte fakturan inom ytterligare ro dagar så skickas ärendet via en fil till
Visma Collectors för fortsatt bevakning/indrivning. Vissa fal¡¡turor skickas dock inte till
inkasso. Det finns även omständigheter som gör att kunden kan beviljas avbetalningsplan.

Om en fordran ska skrivas av som en konstaterad kundförlust måste ett underlag skickas
Lill KlK-ekonomi. Underlagel. ska vara underskrivet enligt respektive förvaltnings delegat-
ionsordning . Vid konstaterad kundförlust skrivs hela fordran av och avslutas hos Visma
Collectors om ärendet finns där. Vid avskrirming av en osäker fordran ligger ärendet kvar
hos Visma Collectors men fordran tas bort från Control.

På KlK-ekonomi görs ingen kontroll som säkerställer att alla utförda tjänster faktureras.
Detta ansvarar respektive förvaltning för. Det görs heller ingen kontroll som säkerställer
at inga rader tas bort från den slutliga filen som skickas till Strålfors.

På KlK-ekonomi görs mänatligen avstämning mellan kundreskontra och huvudbok. Vi
har i granskningen tagit del av en avstämning.

2.5.2. Bedömning
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen endast del-
vis är tillräcklig gällandekundfakrurering. De iakttagelser som påverkat bedömningen
presenteras tillsammans med rekommendationer i tabell z nedan.

Tabell e. I ttkltttgelser latndfaktwerirq

attDet
ståilla fuIlståindighet i faktureringen
Pä l(LK-ekonomi görs ingen kontroll som
säkerställer att alla utförda tjänster fak-
tureras. Detta ansvarar respektive för-
valtning för. Det görs heller ingen kon-
troll som säkerställer att inga rader tas
bort ftån den slutliga filen som skickas
till strålfors.
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Att det genomförs kon-
troller för att säkerställa
att alla brukare fakture-
ras.

Kan påverka
räkenskaperna.

Oegentligheter.
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Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

2.4. Resor ochrepresentstíon
2.4.1. Iakttagelser
Vi har genom intervju, dokumentstudier och verifiering granskat kommunens hantering
av resor och representation. Området har ingen större påverkan på kommunens räken-
skaper men en felaktig hantering kan vara förtroendeskadligt och ingår därför i gransk-
ningen.

Enligt intervju är det mycket restriktivt medbåde resor och representation i kommunen. I
kodplanen finns en instrulifion över hur representation ska hanteras.

Alla resor skabokas via resebyrå, och om det sker avsteg från detta uppmärksammas den
anställda och åtgärder vidtas.

Kommunfullmäktige har dessutom beslutat att alla tjänsteresor utomlands ska godkännas
ay'anmälas till kommunstyrelsen. Det är totalbeloppet som avgör om resan måste god-
kännas av kommunstyrelsen, eller om den bara behöver anmälas. På kommunens intranät
finns en instruktion om hur förvaltningarna ska gå tillväga i samband med en utlandsresa.

Enligt kommunens alkohol- och drogpolicy bjuder kommunen inte på alkohol vid kurser,
konferenser, personalfester och liknande tillställningar. Vid särskilda arrangemang kan
kommunstyrelsens ordförande eller kommundirehören besluta om att alkohol ska serve-
ras, så som vid jubileum, förtjänstteckenfest, större evenemang, besök av gäster eller de-
legationer, invigningar etc. Enligt intervju har alkohol, enligt kännedom, endast före-
kommit vid utdelning av zo-årigt förtjänsttecken de senaste åren.

På KlK-ekonomi görs regelbundna kontroller av de konton där resor och representation
hanteras. Det finns en automatisk styrning i ekonomisystemet som gör att allt som konte-
ras på vissa resultatkonton går till KlK-ekonomi för en extra kontroll.

Genomförd verifiering har inte visat på några awikelser.

2.4.2. Bedömning
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen avseende
resor och representation är tillräcklig.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192
Svar på revisionsrapport, granskning av löpande intern kontroll i 
redovisningsrutiner (KS 2019.094)

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat den interna kontrollen i ett antal redovisningsrutiner kopplade till 
räkenskaperna. Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §146  Svar på revisionsrapport, granskning av löpande intern kontroll i 

redovisningsrutiner
2. Svar på revisionsrapport Revisionsrapport, granskning av löpande intern kontroll i 

redovisningsrutiner
3. Revisionsrapport, Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner

Expedieras till 
Akten Revisorerna

27



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 146
Svar på revisionsrapport, granskning av löpande intern kontroll i 
redovisningsrutiner (KS 2019.094)

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

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat den interna kontrollen i ett antal redovisningsrutiner kopplade till 
räkenskaperna.
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Svar på revisionsrapport Revisionsrapport, granskning av löpande intern kontroll i 

redovisningsrutiner
2. Revisionsrapport, Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner

Expedieras till 
Akten Revisorerna
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-10-23

DNR KS 2019.094 
KARIN KILERUD SID 1/3
KOMMUNCONTROLLER 
0858785118  
KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KLK@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på revisionsrapport, granskning 
av löpande intern kontroll i 
redovisningsrutiner

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

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat den interna kontrollen i ett antal redovisningsrutiner 
kopplade till räkenskaperna.
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 
kommunstyrelsens interna kontroll i ett antal redovisningsrutiner kopplade 
till räkenskaperna. De rutiner som ingått i granskningen är; manuella 
bokföringsorder, leverantörsbetalningar/leverantörsregister, kundfakturering 
samt resor och representation. Granskningen har genomförts av ett
externt revisionsbolag. 

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2019-02-21
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

I kommande kapitel redovisas revisionens synpunkter tillsammans med 
kommunens kommentarer. Därefter följer ett kapitel om revisionens 
rekommendationer och kommunens åtgärder. Ett avslutande kapitel 
sammanfattar i en framåtriktad analys åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens interna kontroll 
avseende de utvalda redovisningsrutinerna endast delvis är tillräcklig.

4



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-10-23

DNR KS 2019.094 
SID 2/3

 Kommunens interna kontroll avseende hantering av bokföringsorder 
bedöms som tillräcklig. Hanteringen har dock centraliserats under 
året och därför rekommenderar vi att nya kontroller tas fram för att 
säkerställa att kommunens rutiner följs.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun delar revisionens synpunkt. Kommunen behöver 
utveckla den interna kontrollen för att säkerställa att rutinerna följs.  

 Kommunens interna kontroll avseende 
leverantörsutbetalningar/leverantörsregister bedöms som endast 
delvis tillräcklig. De avvikelser som bland annat har noterats är att det 
saknas en löpande seriositetskontroll på nya och befintliga 
leverantörer, utbetalningar till blufföretag har gjorts under året samt 
att leverantörsregistret varken är aktuellt eller fullständigt. Dessutom 
visar betalningsuppföljningen att cirka 16 procent av kommunens 
leverantörsfakturor betalas efter förfallodatum.

Vallentuna kommuns kommentar: 

Vallentuna kommun delar bara delvis revisionens synpunkt. 

Kommunen behöver införa rutiner för regelbunden genomgång av 
leverantörsregistret. Det är inaktuellt och behöver rensas. 

När det gäller registrerade leverantörer har kommunen god kontroll. 
Kommunen säkerställer genom kontroll mot svarta listan att blufföretag 
spärras. Systemen signalerar också innan fakturor går till betalning om det är 
leverantörer som finns på svarta listan. Kommunen kommer även 
fortsättningsvis säkerställa att endast seriösa leverantörer anlitas. 

När det gäller revisionens kritik mot kommunens bristande kontroll inför 
utbetalning till bankkonto, och vem som är innehavare till bankkontot, så 
håller kommunens endast delvis med. Det stämmer att kommunen gör 
utbetalningar till bankkonton, men det tillvägagångssättet används endast när 
det är enda utvägen. Det gäller till exempel för utbetalning till privatpersoner 
eller till politiska partier som endast har bankkonto.

Vallentuna kommun kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att fakturor 
betalas i tid. Kommunen kommer att påminna förvaltningarna om rutinerna 
och kommunen kommer att se till att rutinen finns med i bruttolistorna för 
nämndernas internkontroll.
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-10-23

DNR KS 2019.094 
SID 3/3

 Kommunens interna kontroll avseende hantering av kundfakturering 
bedöms som endast delvis tillräcklig. De rutiner/arbetssätt som finns 
är dokumenterade och bedöms som tillfredsställande. Dock saknas det 
en kontroll som säkerställer att alla utförda tjänster faktureras.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer i revisionens synpunkter. Kommunen 
kommer att lägga till kontrollmoment både i den kommunövergripande och i 
nämndernas bruttolistor i internkontrollen. Det gäller både att säkerställa att 
filerna är korrekta och att ingen post är borttagen, samt att underlag finns i de 
fall rader ska tas bort. 

Kommunen tackar revisorerna för deras synpunkter.

Handlingar

1. Tjänsteskrivelse
2. Revisionsrapport

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Revisorerna
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISION EN

MISSIV

20L9-O2-21

KOMMUNSTYRELSEN

Granskning av löpande intern kontroll i re-
dovisn igsruti ner
PwC har på uppdrag av oss flortroendevalda revisorer genomfürt en granskning av den
interna kontrollen i ett antal redovisningsrutiner kopplade till räkenskaperna. De rutiner
som ingått i granskningen är; manuella bokftiringsorder, leverantörsutbetalning-
arlleverantörsregister, kundfakturering samt resor och representation

Utifrån genomfürd granskning är PwC:s sammanfattande bedömning att Kommunstyrel-
sens interna kontroll avseende de utvalda redovisningsrutinerna endast delvis är tillräcklig.
Vi delar den bedömningen som grundar sig på ftiljande iakttagelser, som redovisas per
granskat område nedan.

Manue lla b olcförings order
Den interna kontrollen avseende hantering av bokfüringsorder bedöms som tillräcklig.
Hanteringen har dock decentraliserats under året och därftir rekommenderar vi att nya kon-
troller tas fram for att säkerställa att kommunens rutiner füljs.

L ev e r ant ör s ut b e t al n in gar/l e v e r ant ör s r e gis t er
Den interna kontrollen avseende hantering av leverantörsutbetalningar/leverantörsregister
bedöms som endast delvis tillräcklig. De awikelser som noterats är bl.a. att det saknas en
löpande seriositetskontroll på nya och befintliga leverantörer, utbetalningar till blufftiretag
har glorts under året samt att leverantörsregishet varken är aktuellt eller fullständigt. Dess-
utom visar betalningsuppfoljningen att ca 16 procent av kommunens leverantörsfakturor
betalas efter forfallodatum.

Kundfakturering
Den interna kontrollen avseende hantering av kundfakturering bedöms som endast delvis
tillräcklig. De rutiner/arbetssätt som finns är dokumenterade och bedöms som tillfredstäl-
lande. Dock saknas det en kontroll som säkerställer att alla utfürda tjänster faktureras.

REVISIONEN
TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 ' FAX 08-587 850 88
KOMM U N@VALLENTUNA. SE

mttg
Vallentuna
kommunWWW.VALLENTUNA. SE
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VALLENTUNA KOMMUN
REVTSIONEN

MISSIV

20L9-02-21

KOMMUNSTYRELSEN

Resor och representation
Utitian genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen avseende
resor och representation är tillt'äcklig.

F

t-

Modig
Ordförande

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

U
Vallentuna
kommunWWW.VA.LLENTU.NA, SE
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISIONEN

MISSIV

2019-02-2t

KOMMUNSTYRELSEN

Distribution av granskningsrapport - Granskning av löpande intern kontroll i
redovisnigsrutiner kopplade till räkenskaperna

Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
Revisionens hemsida

REVISIONEN
TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 . FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
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Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner
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Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

Sartntnørnføttníng
PwC har på uppdrag avVallentuna kommuns förtroendevalda revisorer granskat den in-
terna kontrollen i ett antal redovisningsrutiner kopplade till räkenskaperna.

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Kommunstyrelsens
interna kontroll avseende de utvalda redovisningsrutinerna endast delvis är tillräcklig.
Bedömningen per område presenteras nedan.

Manuella boKöringsorder

Den interna kontrollen avseende hantering av boKriringsorder bedöms som tillräcklig.
Hanteringen har dock decentraliserats under året och därför rekommenderar vi att nya
kontroller tas fram för att säkerställa att kommunens rutiner följs.

Leverantörsutbetalnin gar /leverantörsregister

Den interna kontrollen avseende hantering av leverantörsutbetalning-
ar/leverantörsregister bedöms som endast delvis tillräcklig. De awikelser som noterats är
bl.a. att det saknas en löpande seriositetskontroll på nya och befintliga leverantörer, utbe-
talningar till blufföretag har gjorts under året samt att leverantörsregistret varken är ak-
tuellt eller fullständigt. Dessutom visar betalningsuppföljningen att ca 16 procent av
kommunens leverantörsfakturor betalas efter förfallodatum.

Kundfal¡turering

Den interna kontrollen avseende hantering av kr¡ndfakturering bedöms som endast delvis
tillräcklig. De rutiner/arbetssätt som finns är dokumenterade och bedöms som tillfred-
ställande. Dock saknas det en kontroll som säkerställer att alla utförda tjänster faktureras.

Resor och representation

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen avseende
resor och representation är tillräcklig.

Januari 201 9
Vallentuna kommun
PwC
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Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

r. Inledníng
7.7. Bø.kgrund

Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin verksam-
het. Detta innebär att styrelser och nämnder själva ansvarar för att ha ändamålsenlig
styrning och säkra rutiner. Intern kontroll är ett ledningsverþg med betydelse för tjäns-
temannaledning, kommunstyrelsen samt nämnderna.

Kontrollsystem ska säkerställa att beslut fattas på ett korrekt underlag. De ska också
sþdda mot medvetna eller omedvetna fel när det gäller hanteringen av kourmunens till-
gångar.

En av revisorernas uppgifter enli5 kommunallagen 9 kap 9 g är att "utröna om räken-
skaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig".

t.z. Safte ochreuisíonqlnãga
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens interna
kontroll är tillfredställande inom utvalda redovisningsrutiner.

7.5. Reuísíonskriteríer
Revisionskriterier utgår från aktuell lagstiftning inkl. övrig normgirming inom området
samt interna styrande och stödjande dokument.

7.4. Augränsning
Avgränsas till fö¡-ande rutiner: manuella boKöringsorder, leverantörsutbetalningar,
kundfakturering samt resor och representation.

Granskningsobjekt âr kommunstyrelsen.

r.S. Granskningsrnetod
Granskningen har genomförts genom intenrjuer, dokumentgranskning samt genom regis-
teranalys och stickprov.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

2. Grcrnskníngsres¿rltst

2.1. Mørnuello bokftringsorder
2.7.1. Iakttagelser
Sedan zorS har kommunen decentraliserat hanteringen av manuella boldöringsordrar
och nu finns ca 15 personer i kommunen som kan registrera bokföringsposter. Tidigare
var det endast personer på KlK-ekonomi som hade den behörigheten. De flesta hanterar
omföringar och rättningar inom den egna förvaltningen. Om en kostnad ska rättas mellan
förvaltningar är det den som står för kostnaden som ska upprätta boldöringsordern. I hu-
vudsak görs fortfarande alla periodiseringar av ekonomerna på KLK, dock med vissa un-
dantag.

Alla som har behörighet att upprätta boldöringsorder har fått utbildning i detta och mal-
lar/instruktioner finns på intranätet.

Alla förvaltningar har egna verifikationsnummerserier och underlagen till samtliga boldö-
ringsorder ska numera sparas på respelitive förvaltning.

Av attestreglementet framgår att ekonomichef, redovisningsansvarig samt controller på
respektive förvaltning har rätt att attestera omföringar och rättningar avboldöringsposter
där ingen resultateffekt eller utbetalning sker. Detta innebär att de flesta bokföringsorder
i princip inte behöver någon ytterligare attest om de upprättas av ekonomichef, redovis-
ningsansvarig samt controller.

Det förekommer även en del manuella utbetalningar (överföringar mellan konton, ut-
ländska betalningar, akuta löner, felalifiga inbetalningar etc.). De manuella utbetalning-
arna görs alltid wå i förening och det är endast fyra personer på KlK-ekonomi som kan
göra dessa. Även dessa har en egen verifikationsnummerserie. Hanteringen av manuella
utbetalningar uppges förekomma dagligen och hanteringen av dessa är tidskrävande.

Attestlistor med namnteckningsprov tas fram årligen och ska beslutas av nämnd eller för-
valtningschef innan de skickas till KLK. Tidigare, när all hantering av bokföringsorder var
centraliserad, blev inget boldört om det inte fanns en uppdaterad lista.

Vid rättelser ska det, enligt rutin, framgå på både originalverifikat samt den nya att det rör
sig om en rättelse.

Enligt intervju har man inte ännu hunnit upprätta någon kontroll för att säkerställa att
rutinerna följs på förvaltningarna men det finns planer på att ta fram en sådan.

2.1.2. Bedömning och rekommendatíoner
Utifrån iakttagelserna ovan bedöms den interna kontrollen avseende hantering av boldö-
ringsorder som tillräcklig. Hanteringen har dock decentraliserats under året och därför
rekommenderar vi att nya kontroller tas fram för att säkerställa att kommunens rutiner
följs.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

z.z. f ,euere¡ttörsutb etø.lningør
P.2.1. Iakttagelser
Kommunen har flertalet rutiner samt en processbeskrivning avseende leverantörsutbetal-
ningar.

Det finns en rutin för hur nya leverantörer ska läggas upp. Rutinen innehåller dock ingen
seriositetskontroll av nya leverantörer. Det görs heller ingen löpande seriositetskontroll av
de leverantörer som finns upplagda i kommunens leverantörsregister. Det uppges vara ett
år sedan en fullständig genomgång gjordes av registret, däremot görs vissa löpande kon-
troller under året.

Konrmunen har i sitt leverantörsregister Lll4íleverantörer. Under granskningsperioden
har z r8o leverantörer anlitats.

Vi har inom ramen för granskningen genomfört en s.k. leverantörstvätt där bl.a. gjort föl-
jande iakttagelser:

Det fanns många dubbletter i leverantörsregistret (vilket i vissa fall bedöms som
rimliet)- Det fanns även ett antal leverantörer med awikande antal siffor i oreani-- --o--_-
sationsnumret eller där organisationsnummer saknas helt.

Det fanns ett antal leverantörer där bank-/postgiro inte matchade med angivet or-
ganisationsnummer.

Dct fanns ett antal leverantörer med konkursbeslut, samt ett stort antal med likvi-
dationsbeslut.

Det fanns sex leverantörer som klassificeras som blufföretag. Samtliga av dessa var
vid granskningstillfället spärrade. Dock hade två utbetalningar gjorts till ett av
blufföretagen under zot8.

Det fanns ett stort antal leverantörer som saknar F-skatt (vilket i vissa fall bedöms
som rimligt). I stickprovet noterades dock två leverantörer som på fakturan angett
att de innehar F-skatt trots att de aldrig varit registrerade för F-skatt.

. Det finns ett stort antal leverantörer som är registrerade med bankkonto.

Inom ramen för granskningen har vi även gjort en uppföljning av kommunens betal-
ningsmoral, d.v.s. en kontroll av om leverantörsfakturor betalas i tid. Enligt kommunens
attestreglemente är måìet att betalning ska ske vid rätt tidpunkt.

Bl.a. följande iakttagelser gjordes:

(a¡ tA rtnnø-t orr ollo f-l.trr-^- rr-rlo¡ --o-olt-i--c^o-i^,lo- Lro+oìoJoo fÄr co-*vq rv l,rvve uulqrquuù

. Störst antal försenade falituror återfanns på SBF (z Sgz st.) och BUF (r 296 st.).

Av de leverantörer som utbetalning gjorts under granskningsperioden understiger det
totala beloppet 10 ooo kr för B9o leverantörer, vilket motsvarar ca 4t oÁ av anlitade leve-
rantörer. Detta skulle kunna vara en indikation på att det förekommer många småinköp.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

Avstämning mellan leverantörsreskontra och huvudbok görs månatligen.

2.2.2. Bedömning
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen inte är till-
räcklig gällande leverantörsregister/leverantörsutbetalningar. De iakttagelser som påver-
kat bedömningen presenteras tillsammans med rekommendationer i tabell t nedan.

Tahell t. I akttag elser auseende leuera ntör sregíster / -utbetalning ar

Januari 201 9
Vallentuna kommun
PwC

Komrnunens leverantörsre-
gister är inte fullståindigt eller
helt aktuellt
Genomftird verifiering visar på ett
antal inaktuella/saknade uppgifter.

Infür rutin ftir regelbunden
genomgång av leverantörs-
registret i syfte att säker-
ställa att leverantörsregist-
ret är fullständigt och aktu-
elìt.

Feìaktiga utbetalningar
Förwårar uppftiljning.

Utbetalning till blufföretag

Det fanns sex leverantörer som
klassifi ceras som blufföretag.
Samtliga av dessa var vid gransk-
ningstillfäìlet spärrade. Dock hade
två utbetalningar giorts till ett av
blufföretagen under zot8.

Förtroendeskada. Säkerställa att endast seri-
ösa leverantörer anlitas.

Kommunen kan inte kon-
trollera vem som är inne-
havare till ett bankkonto
(till exempel vid betalning
till fel bank-
kontonummer).

Upprätta riktlinjer ftir utbe-
talning till bankkonto i syfte
att minska antalet leveran-
törer med bankkontonum-
mer.
När det gäller utbetalning
till privatpersoner behöver
bankkontobetalning natur-
ligtvis användas.

Utbetalning till bankkonton o
Uppfüljning visar att ca 16 procent
av kommunens leverantörsfaktu-
ror betalas för sent.

Förtroendeskada. @
Betalningsmoral

Säkerställa att fakturor
attesteras i tid.

6av9
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Granskning av löpande internkontroll i redovieningsrutiner

z.S. Kundføkturering
P.5.1. Iakttagelser
Vi har inom ramen frir granskningen tagit del av Instruktion - Control Kundreskontra
som behandlar alla steg i kommunens faktureringsprocess.

En kundfalitura skapas antingen genom att dcn rcgistrcras manuellt i Control (ett fåtaÐ
eller så skapas de genom de olika försystem som finns på förvaltningarna. Fakturering
skapas genom att en fil skapas i försystemen och som sedan importeras i Control. På KLK-
ekonomi skapas sedan en slutlig fil som skickas via en FTP till Strålfors som distribuerar
fakturorna till kund.

På KlK-ekonomi är det i huvudsak en redovisningsekonom som jobbar i Control med
faktureringsfilerna men det ñnns ytterligare en person som ska kunna utföra arbetsupp-
gifterna om det behövs.

Om kunden inte betalar sin täktura i tid skickar KlK-ekonomi ut en betalningspäminnelse
ca 4-S bankdagar efter förfallodatumet. Kommunen tar dock inte ut någon påminnelse-
avgift. Betalas inte fakturan inom ytterligare ro dagar så skickas ärendet via en fil till
Visma Collectors för fortsatt bevakning/indrivning. Vissa fal¡¡turor skickas dock inte till
inkasso. Det finns även omständigheter som gör att kunden kan beviljas avbetalningsplan.

Om en fordran ska skrivas av som en konstaterad kundförlust måste ett underlag skickas
Lill KlK-ekonomi. Underlagel. ska vara underskrivet enligt respektive förvaltnings delegat-
ionsordning . Vid konstaterad kundförlust skrivs hela fordran av och avslutas hos Visma
Collectors om ärendet finns där. Vid avskrirming av en osäker fordran ligger ärendet kvar
hos Visma Collectors men fordran tas bort från Control.

På KlK-ekonomi görs ingen kontroll som säkerställer att alla utförda tjänster faktureras.
Detta ansvarar respektive förvaltning för. Det görs heller ingen kontroll som säkerställer
at inga rader tas bort från den slutliga filen som skickas till Strålfors.

På KlK-ekonomi görs mänatligen avstämning mellan kundreskontra och huvudbok. Vi
har i granskningen tagit del av en avstämning.

2.5.2. Bedömning
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen endast del-
vis är tillräcklig gällandekundfakrurering. De iakttagelser som påverkat bedömningen
presenteras tillsammans med rekommendationer i tabell z nedan.

Tabell e. I ttkltttgelser latndfaktwerirq

attDet
ståilla fuIlståindighet i faktureringen
Pä l(LK-ekonomi görs ingen kontroll som
säkerställer att alla utförda tjänster fak-
tureras. Detta ansvarar respektive för-
valtning för. Det görs heller ingen kon-
troll som säkerställer att inga rader tas
bort ftån den slutliga filen som skickas
till strålfors.

Januari 2019
Vallentuna kommun
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Att det genomförs kon-
troller för att säkerställa
att alla brukare fakture-
ras.

Kan påverka
räkenskaperna.

Oegentligheter.
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Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

2.4. Resor ochrepresentstíon
2.4.1. Iakttagelser
Vi har genom intervju, dokumentstudier och verifiering granskat kommunens hantering
av resor och representation. Området har ingen större påverkan på kommunens räken-
skaper men en felaktig hantering kan vara förtroendeskadligt och ingår därför i gransk-
ningen.

Enligt intervju är det mycket restriktivt medbåde resor och representation i kommunen. I
kodplanen finns en instrulifion över hur representation ska hanteras.

Alla resor skabokas via resebyrå, och om det sker avsteg från detta uppmärksammas den
anställda och åtgärder vidtas.

Kommunfullmäktige har dessutom beslutat att alla tjänsteresor utomlands ska godkännas
ay'anmälas till kommunstyrelsen. Det är totalbeloppet som avgör om resan måste god-
kännas av kommunstyrelsen, eller om den bara behöver anmälas. På kommunens intranät
finns en instruktion om hur förvaltningarna ska gå tillväga i samband med en utlandsresa.

Enligt kommunens alkohol- och drogpolicy bjuder kommunen inte på alkohol vid kurser,
konferenser, personalfester och liknande tillställningar. Vid särskilda arrangemang kan
kommunstyrelsens ordförande eller kommundirehören besluta om att alkohol ska serve-
ras, så som vid jubileum, förtjänstteckenfest, större evenemang, besök av gäster eller de-
legationer, invigningar etc. Enligt intervju har alkohol, enligt kännedom, endast före-
kommit vid utdelning av zo-årigt förtjänsttecken de senaste åren.

På KlK-ekonomi görs regelbundna kontroller av de konton där resor och representation
hanteras. Det finns en automatisk styrning i ekonomisystemet som gör att allt som konte-
ras på vissa resultatkonton går till KlK-ekonomi för en extra kontroll.

Genomförd verifiering har inte visat på några awikelser.

2.4.2. Bedömning
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen avseende
resor och representation är tillräcklig.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISION EN

MISSIV

2019-O2-2t

SOCIALNÄMNDEN

Granskning av styrning och ledning av hem-
tjänstverksamheten
PwC har på uppdrag av oss ftirtroendevalda revisorer genomfort en granskning i syfte att
bedöma socialnämndens ledning och styrning av hemtjänstverksamheten med fokus på
myndighetsutövningen.

Utifrån genomfürd granskning är PwC:s sammanfattande bedömning att socialnämnden
delvis uppffllt en god biståndsbedömning genom en ändamålsenlig styrning och ledning
av densamma. Vi noterar dock att ett kontrollmål inte uppfulls, vilket innebär att en upp-
foljning på individnivå av utftirda insatser inte är möjlig, vilket inte är tillfredsställande.

Följande kontrollmål och bedömningar av desamma bildade underlag für den övergripande
bedömningen av revisionsfrågan:

REVIS¡ONEN
TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00.FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTU NA.SE

m]g
Vallentuna
kommun

Kontrollmål Bedömning

Detfinns riktlinjer, rutiner och till-
hörande system för myndighetsutöv-

ning som dr kdndq och tillcimpøs

Vi bedömer kontrollmålet som delvß uppfyllt.

Detta bedömer vi utifrån att det finns uppdaterade riktlinjer
ffir biståndsbedömning inom äldreenheten som är antagna i
socialnämnden.

Vi kan dock konstatera att inte alla rutiner som finns inom

området är nedbrutna från nuvarande riktlinje och behöver

därav revideras. Riktlinjer och rutiner upplevs kända i
organisationen.

H andl ciggnings pr o c es s ens utþr m-

ning ger föruts dttningar för likabe-
dömning och r cittssciker handldgg-
ning

Ví bedöme¡ kontrollm,ålet som delvß uppfyllt.

Detta bedömer vi utifrån att det finns systematiska vecko-
möten i syfte att säkra likabedömning där berörd verksam-

hetschef och handläggare deltar. Det finns en dokumente-

rad och antagen delegationsordning som vi kan konstatera

inte överensstämmer med de beslut som tas. Delegations-
fdrteckningen utgår från antal beviljade hemtjänsttimmar
och beslut från verksamheten tas utifrån insatser och vil-
ken tid på dygnet som insatsen utförs.
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISIONEN

REVISIONEN
TUNA TORG 1 ' 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 ' FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTU NA, SE

MISSIV

2019-02-21

SOCIALNAMNDEN

m1U
Vallentuna
kommun

Vi kan vidare konstatera, utifrån erhållen statistik, skillna-
der mellan handläggarnas beviljade tid per brukare och
nrånad. Detta indikerar på att en likvärdig biståndsbedöm-
ning inte säkersttillts.

Det sker en strukturerad uppföljning
av beslut och av utJörda iimmar i

.l-ör hål I ande t il I b e s lut

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.

Detta bedömer vi utifrån att det inte funnits något stmktu-
rerat system fdr uppfüljning av att brukarna fir den insats

som det beslutats om. De underlag vi erhållit i granskning-

en avser endast beviljade timmar.

Det pågår dock ett arbete med att ta fram ett system fiir
tlel.ta. Nämntlen har inte i enlighet med internkontrollplan
for2017 följt upp densamma avseende uppfìiljning av
individuella beslut.

Det sker en strukturerad uppföljning
och kontroll qv ekonomi och lwalitet

Ví bedömer hontrollmålet som delvís uppfyllt.

Vid bedömer det utifrån att ekonomisk rapportering sker
varannan månad till nämnd.

Ekonomisk rapportering sker i samband med månadsrap-

porter, tertialrapporterna samt årsrapporten. Uppföljning
avseende mål fór myndighetsavdelningen sker genom

tertialrapporterna samt åLrsrapporten. Det har dock i
granskningen framkommit otydligheter vem som har bud-
getansvar lór berörda verksamheter under 20 1 7-20 I 8.

\
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VALLENTUNA KOMMUN
REVIS¡ON EN

MISSIV

20L9-02-2t

SOCIALNÄMNDEN

Efter genomfürd granskning lämnas fÌiljande rekommendationer till socialnämnden:

o Säkerställa att rutiner avseende biståndsbedömning/handläggning inom myndighets-
utövningen uppdateras och blir kända i verksamheten.

o Säkerställa likabedömning mellan handläggare.
o Säkerställa att delegationsftirteckning överensstämmer med de beslut som tas.

¡ Säkerställa att utford tid kan ftiljas upp på ett tillforlitligt sätt.

o Säkerställa att uppfoljning av individuella beslut ftiljs upp inom bestämd tidsram.
o Säkerställa att individuppftiljning sker ftir att beakta att brukaren har den insats som

denna har rätt till.
o Säkerställa att budgetansvaret hos chefer i verksamheterna är tydligt.

För

Modig
Ordförande

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

mU
Vallentuna
kommunWWW.VALLENTUNA. SE
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISIONEN

MISSIV

20L9-02-21

SOCIALNÄMNDEN

Distribution av granskningsrapport - Granskning av styrning och ledning av
hemtjänstverksamheten

Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
Revisionens hernsida

REVISIONEN
TUNA TORG 1 ' 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 . FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA. SE
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S crtntnønfø:ttníng o ch reuisi onell
bedömníng
PwC har på uppdrag avVallentuna kommuns förtroendevalda revisorer granskat
och bedömt socialnämndens ledning och styrning av hemtjänstverksamheten med
fokus på myndighetsutörmingen.

Efter genomförd granskning är den samlade revisionella bedömningen att
socialnämnden delvis uppfyllt en god biståndsbedömning genom en ändamålsenlig
styrning och ledning av densamma.

Följande kontrollmål och bedömningar av desamma bildade underlag för den
övergripande bedömningen av revisionsfrågan:

KonhollrnåI

Det finns riktlínj er, rutiner o ch
tillhörsnde systemft)r
myndig hetsutöuning som är kända
och tillämpas

H andltig g ning spr o ce s s ens
u{ormning g er fi ruts ättning ar fiir
Iikab e dö mning o ch r ätt s s äke r
handläggning

Det sker en strukturerad
uppfi)Ijning au beslut och au utfi)rda
timmqr i firhãIlande tiII b eslut

Februari 2019
Vallentuna kommun
PwC

Bedömning

Ví bedömel- kontrollmâIet som deluís
uppfuIIt.
Detta bedömer vi utifrån att det finns uppdaterade
riktlinjer för biståndsbedömning inom
äldreenheten som är antagna i socialnämnden.

Vi kan dock konstatera att inte alla rutiner som
finns inom området ár nedbrutna från nuvarande
riktlinje och behöver därav revideras.
Riktlinjer och rutiner upplevs këinda i
organisationen.

Ví b edömer kontrollmãlet s om deluís
uppfuIIt.
Detta bedömer vi utifrån att det finns systematiska
veckomöten i syfte att säkra likabedömning där
berörd verksamhetschef och handläggare deltar.
Det finns en dokumenterad och antagen
delegationsordning som vi kan konstatera inte
överensstämmer med de beslut som tas.
Delegationsförteckningen utgår från antal beviljade
hemtjänsttimmar och beslut från verksamheten tas
utifrån insatser och vilken tid på dygnet som
insatsen utförs.

Vi kan vidare konstatera, utifrån erhållen statistik,
skillnader mellan handläggarnas beviljade tid per
brukare och månad. Detta indikerar på att en
lilcvärdig biståndsbedömning inte säkerställts.

Vì b ed.ömer kontrolhnãlet s otn ej uppfu IIt.
Detta bedömer vi utifrån att det inte funnits något
strukturerat system för uppföljning av att brukarna
får den insats som det beslutats om. De underlag vi
erhållit i granskningen avser endast beviljade

2av23
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Det sker en strukturerad
uppþIjning och kontroll au ekonomi
och |asalitet

timrnar. Det pågår clock ett albete med att ta fram
ett system för detta. Nämnden har inte i enlighet
med internkontroþlan för zorT följt upp
densamma avseende uppföljning av individuella
beslut.

Ví b ed.ii¡ner kontr olbnãlet sotn deluis
uppfgllt.
Vidbedömer det utifrån att ekonomisk
rapportering sker varannan må'nad till nämnd.

Ekonomisk rapportering skor i samband med
månadsrapporter, tertialrapporterna samt
ärsrapporten. Uppföljning avseende mål för
myndighetsavdelningen sker genom
tertialrapportema samt årsrapporten. Det har dock
i granskningen framkommit otydligheter vem som
har budgetansvar för berörda verksamheter under
zotT-zot8.

Vi rekommenderar socialnämnden följande:

. Säkerställa att rutiner avseendehiståndsherlömning/handläggning inom
myndighetsutörmingen uppdateras och blir kända i verksamheten.

. Säkerställalikabedömningmellanhandläggare.

. Säkerställa att delegationsförteckning överensstämmer med de beslut
som tas.

. Säkerstálla att utfördtidkan följas upp på ett tillf<irlitligt sätt.

. Säkerställa att uppföljning av individuella beslut följs upp inom bestämd
tidsram.

. Säk-erställa att indivrduppföljning sker för att bealcta att brukaren har
den insats som <ienna har rätt tiii.

. Säkerställa att budgetansvaret hos chefer i verksamheterna är tydligt.

Februari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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7 a

7.r. Bøkgrund
Enligt 4 kap r $ Socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan tillgodose sina
behov eller kan få den tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden
för sin försörjning och livsföring i öwigt. Den enskilda ska genom bistånd
tillförsäkras en skälig lermadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker den
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatser från hemtjänsten ska ges

för att det ska vara möjligt för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet.

Alla personer som uppfattar sig ha ett behov av stöd har inte rätt till bistånd, där-
emot finns alltid rätten att få sin ansökan om bistånd prövad. Rätten att få ett beslut
föregås av en prörming, där myndigheten står för bedömningen av hjälpbehovet
samt beslutar om lämplig insats. Bedömningen görs av en myndighetsföreträdare
som har att avgöra vem som har rätt till bistånd och i vilken form denna hjälp ska
utgå. Hemtjänst ges till människor som på grund av sjukdom, Srsiska, psykiska
och/eller sociala funktionshinder eller annan orsakbehöver stöd och hjälp i den
dagliga livsföringen.

Nämnden som ansvarar för hemtjänst har ett ansvar för att säkerställa en rättssäker
biståndsbedömning. Eftersom hemtjänst är en väsentlig verksamhet som med sin
omfattning påverkar invånarna och kommunens ekonomi är det angeläget att det
finns en välfungerande styrning och ledning avverksamheten.

Om inte socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning av
myndighetsutövning/biståndsbedömning fi nns en risk för en rättsosäker
biståndsbedömning för den enskilde. För kommunen kan även eventuella brister i
ledning och styrning av myndighetsutör'ning/biståndsbedömning leda till ökade
kostnader i form av exempelvis högre volymer och högre
personalkostnader/tj änsteköp.

t.z. Sgfte och reuisionqfrû"ga
Syftet är att granska socialnämndens styrning och ledning av
hemtjänstverksamheten med fokus på myndighetsutövningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

StikerstäIler socialnämnden en öndamåIsenlig styrning ochledning au hemtjättst-
uerksamheten?
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t.p.7. KontrollmäI
För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har
följande û.a (+) kontrollmål ftrrmulerats:

1. Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövning
som är kända och tillämpas

2. Handläggningsproccsscns utformning gcr förutsättningar för
likabe<iömning och en rãttssäker hantiläggning

3. Det sker en strukturerad uppföljning av beslut och av utförda timmar i
förhållande till beslut

4. Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet

1.5. Metod och ølgr¿insnling
För granskningen har socialchef, avdelningschef myndighetsavdelning,
verksamhetschef äldreenheten, två handläggare inom äldreenheten samt
socialnämndens ordförande intervjuats. En telefonavstämning har hållits mcd
kommunens äldlestrateg och lcommuuens verksamhetschcf för utföraravdclningcn
lildreomsorg har gett kommentarer via mail.

Granskningen har utöver intervjuer genomförts genom dokumentstudier av
relevanta måI, riktlinjer och rutiner. Över dessa finns en förteckning i bilaga r. Även
aktuell statistik över ekonomi, volymer och beslut har inhämtats. En aktgranskning
av totalt 15 ärenden har gjorts.

Revisionsobjehet är socialnämnden. Granskningen har avgränsats till
socialnämndens ansvar avseende biståndsbedömning av hemtjänst för år zotS

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska rapporten.
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2. II emliöns t í Vo.llenttnlq, kotntÍnnt
Socialnämnden har bland annat ansvar för att tillgodose kommuninvånarnas
efterfrågan och behov av god service, omvårdnad och goda levnadsvillkor. Lagen om
valfrihetl (LOV) är införd inom hemtjänsten i kommunen sedan t januari zoro. Det
innebär att privata företag får ersättning av kommunen för att utföra tjänster, och
att den som blivit beviljad stöd får möjlighet att själv välja utförare. I Vallentuna
finns tio utförare avhemtjänst inklusive kommunens egenregi. To-TS%o av den
hemtjänst som utförs är inom den kommunala hemtjänsten. Natt- och larminsatser
utförs enbart av kommunens hemtjänst.

Socialförvaltningen är socialnämndens förvaltning. Förvaltningen har haft sin
nuvarande organisation i cirka två och ett halvt år. Förvaltningen består av ungefür

SSo personer, inklusive timanställda, fördelat på tre avdelningar under socialchefen

- myndighetsavdelningen, utföraravdelningen samt staben.
Myndighetsavdelningen består avfem enheter där äldreenheten ansvarar för
myndighetsutörmingen inom hemtjänsten. Äldreenheten består av ca tio tjänster
med en verksamhetschef, en samordnare (fr.o.m. r feb zorg vars uppgift blir
likställd biträdande chef), en boendesamordnade, två vårdplanerare och resten
handläggare.

Utföraravdelningen var zorS organiserad med en verksamhetschef och fyra
enhetschefer vilka ansvarar för olika geografiska områden inom kommunens
hemtjänst. Fr.o.m. zorg är det uppdelat med en verksamhetschef för särskilt
boende och en för hemtjänstdelen inom utföraravdelningen.

I Lag (eoo8:962) om valfrihetssystem
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3. Grsnskníngsresultøt

il.t. Ritcttinjer, rutitter och tillhöro;nde system ftr
tnyndíghefsutöuníng

Ka¡úrollrnöI t: Detfírnts ríktlinjer, rutíner och tillhörande systemfor
myndíglrctsutöwthtg sam öt" kända ach tillänryas.

S.t.t. lalcttogelser
Vid socialnämndens sammanträde 4 december zotS beslutades det om nya
Riktliujer för handläggning gällande äldre och personer med funktionsnedsättning
SoL, diarienummer SN zor8.uz. Riktlinjen beskriver arbetet med
biståndsbedömning och beskriver bl. a. beslutsgången och de olika insatser som kan
beviljas. I intervjuerna framkommer att den nya riktlinjen är välkänd i
verksamheten och att handläggare inkluderats i framtagandet av dem.

I nämndens protokoll framgår att revideringen av riktlinjen var planerad att
genomföras tidigare men att arbetet har skjutits upp under året på grund av hög
personalomsättning inom förvaltningen. Dettabekräftas även genom de intervjuer
som genomförts.

Verksamhetschefen för áldreenheten är ansvarig för att t-rnderlag, riktlinjer och
rutiner inom hemtjänstområdet finns och är aktuella. Verksamhetschef beskriver
att med hänsyn till att riktlinjen är ny har inte alla rutiner hunnit uppdateras ännu.
Den tidigare riktlinjen var antagen i juni zor5 och flera av de nuvarande rutinerna
är nedbrutna utifrån denna riktlinje. Vid intervjuer framkommer att en
processbeskrivning skall utarbetas framöver, vilket idag saknas.

Vi har tagit del av fyra delprocessbeskrirmingar uppdelat i stegen "Aktualisera och
förhandsbedöma","IJtreda och bedöma", "Besluta och avsluta handläggning" samt
"Följa upp insatser och avsluta insats". Dokumenten är uppdaterade under första
halvan av zot6. Till varje delprocess finns det utrymme för kommentarer och

hänvisning till broschyrer, checklistor, blanketter samt rutiner för dokumentation i
den al¡tuella delprocessen. Fullständig information utifrån dessa rubriker saknas i
fl era av delprocessbeskrirmingarna.

Vi har vidare tagit del av ett antal rutiner inom området, såsom "Rutin avseende
handläggningstider inom /lldreomsorgen" uppdaterad 2oL4-o4-o 4, "Rutin för
handläggning av ärenden på lildreenheten" som endast innehåller rubriker, samt
dokumentet "Traditionell biståndshandläggning hemtjänst" som saknar datum och

Februari 2019
Vallentuna kommun
PwC

7 av23

12



innehåller kortfattade punkter kring hur handläggning av ärenden och uppföljning
av beslut går till.

Det finns en aktuell rutin för introduk¡tion av nyanställda vid
myndighetsavdelningen frân zotT-o6-z8. Introduktionen ska säkerställa att berörd
arbetstagare fär tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och
att medarbetaren ska känna sig behövd, delahig och nyttig och vi¡-a stanna kvar på
arbetsplatsen. I rutinen finns checklista för introduktionen och information kring
chefens ansvar samt att alla nyanställda bör få en fadder och vad fadderns uppgift
är. Det finns även ett dokument som heter Information - avdelningsgemensam
introdulition av medarbetare vid myndighetsavdelningen, upprättad 2or7-o1-28,
med övergripande information riktad till den nyanställde.

Avdelningschefen för myndighetsavdelningen påtalar att kommunen ska börja
använda IBIC (Individens Behov I Centrum). Förvaltningsledningen har dock tagit
ett beslut om att skjuta på införandet och genomföra en förstudie på området under
2OLg.

I intervjuerna beskrivs att dokumentation, rilitlinjer och rutiner tidigare har funnits
i en gemensam mapp digitalt men att det pågår ett arbete med att lägga över all
dokumentation i systemet Stratsys. Vid intervjuer framkommer att Stratsys har
använts inom förvaltningen i flera år men att det tagit tid att utbilda all personal i
systemet och att det dåvarit vihigt att fortsatt använda den gemensamma mappen
för att inte riskera att riktlinjer och rutiner blir svårtillgängliga. De intervjuade
handläggarna upplever att riktlinjer och rutiner finns tillgängliga för dem i Stratsys
och att de olika ruinerna i varierande utsträckning används i det dagliga arbetet.
Handläggarna beskriver svårigheter med Stratsys sökfunktion.

För myndighetsutörming används verksamhetssystemet Treserva. Vid intervjuer
framkommer att Treserva inte är tillräckligt optimalt. Det påtalas att det saknas
vissa funlitioner för att säkerställa att fattat beslut hänger samman med rätt
utredning. Det finns två personer inom äldreenheten som är så kallade super
users/expertanvändare, vilka bl. a. har utökade behörigheter att skicka
supportärenden till IT-avdelningen som kan korrigera felaktiga beslut i Treserva.

5.1.2. Bedömning
Ví b edötner kontr olbnälet s otn deluís uppfu llt. -

Detta bedömer vi utifrån att det finns uppdaterade riktlinjer för biståndsbedömning
inom äldreenheten som är antagna i socialnämnden.

Vi kan dock konstatera att inte alla rutiner som finns inom området är nedbrutna
från nuvarande riktlinje och behöver däravrevideras.
Riktlinjer och rutiner upplevs kända i organisationen.
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5.2. Förutsättning ar.ftr líks.bedötnning och
rci ttss¿i ker ha;ndläg gníng

Kantrollmâl p: Handläggningsprocess¿rls utfarmníng aerförutsättningarJör
Iíkabe döntning o ch en r ätts s öker hsndläg g ning .

5.2.1. Iakttagelser

S. 2. 1. i . Ansu ar sþr delníng o ch handläg g ning spr o ce s s

Förvaìtningse}efen ânsvarâr övergripanrìe för äìrìreomsorgcn i förwaltningcn.
Därtill finns en avdelningschef för myndighetsavdelningen och en för
utföraravdelningen samt en stabsavdelning som bland annat stöttar
myndighetsavdelningen och utföraravdelningen med processutveckling.
Förvaltningschefen och avdelningscheferna träffas i ledningsgruppsmöten en gång
per vecka. Avdelningscheferna har sedan i sin tur ledningsmöten inom sina
respektive avdelningar. Under avdelningschefen för myndighetsavdelningen finns
fem enheter med tillhörande verksamhetschef. Verksamhetschefen med ansvar för
äldreenheten sammankallar till morgonmöte med äldreenheten varje dag,
gruppmöte en gång i veckan samt APT en gång i månaden.

I intervjuerna framgår att det zotT och zor8 togs fram gemensamma
uppdragsbeskrivningar inom myndighetsavdelningen för verksamhetschef,
qqmnrrìnqrp r¡prl¡cqrnhetqrrfr¡enì¿ìqre rrtrpdninoqceì¿rpfprqre cqmf hqndläsqqrp

Avdelningschefen för myndighetsavdelningen påtalar att det är respektive
verksamhetschefs uppdrag att havidare dialog kring hur rollerna fungerar i
praktiken så alla förstår sitt uppdrag. Uppdragsbeskrivningarna beskriver de
generella uppdraget och rnål för rnyndighetsavdelningen samt de uppdrag som
åligger respektive yrkeskategori. De intervjuade beskriver att de känner till sina
respelitive uppdrag i enlighet med uppdragsbeskrirmingen och att de är medvetna
om dokumenten.

I och med Lag(zo17:6rz) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård har arbetsbelastningen på äldreenheten kring utskrivningsplaneringar
ökat och sedan i höstas är två av handläggarna ansvariga enbart för
vårdplaneringar. Resterande biståndshandläggare på enheten fördelar ärenden
mellan sig utifrån geografiska områden vilket innebär att alla biståndshandläggare
handlägger alla typer av ärenden. Verksamhetschefen beskriver att varje
handläggare har ca t3o ärenden var, inklusive ärenden om trygghetslarm.

Nedanstående statisk påvisar antalet ärenden per handläggare per den r november
zor8.
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KäIIo' : Vallentuna kommun

I intervjuerna med handläggarna framgår att det inte finns några formella former
för samverkan mellan äldreenhetens handläggare och utförarna men att det är en
tät kontakt mellan handläggare och utförare avseende kunder på individnivå och
beslut. Handläggarna beskriver att de sinsemellan har olika rutiner för i vilka fall de
ringer till utföraren för att meddela om ett beslut. I de rutiner vi tagit del av finns
ingen information kring hur och när kontakt med utförare ska tas i samband med
beslut.

Avdelningschefen för myndighetsavdelningen redogör för den styrgrupp som finns
inom äldreområdet där man ska kunna lyfta frågor och funderingar mellan
myndighetsavdelningen och utförandesidan. En rutin för mötesstruktur och
styrgrupp fastställdes av Socialförvaltningens ledningsgrupp 2018-12-o5. Rutinen
innehåller information kring styrgruppens förutsättningar, dagordning samt
deltagare, vilka är strateg och verksamhetschefer från både myndighetsavdelningen
och utförarsidan inom områdena IFO, LSS, och äldreomsorgen. Avdelningschefen
för myndighetsavdelningen beskriver att tanken med gruppen är att den ska ha
mandat att fattabeslut och göra utvecklingsprocesserna inom området smidigare.

5.2. 1.2. Struktur er ftr likabedömníng
I intervjun med verksamhetschefen för äldreenheten beskrivs den kollegiala
granskning som görs på de veckovisa gruppmötena. I syfte att säkra likabedömning
har handläggarna möjlighet att ta upp ärenden som de anser svårbedömda eller av
någon anledning vill rådfråga sina kollegor om. Vi har tagit del av den rutin som
beskriver vad handläggaren ska förbereda för punlcter kring ärendet innan det tas
upp i gruppen, bl. a. vilken typ av ärende det är, aktuell hälsosituation för kunden
samt aktuella insatser. Vid intervjuer framkommer det dock att de ärenden som tas
upp vid gruppmötena oftast handlar om ledsagning och särskilt boende och inte om
hemtjänstbeslut.

I intervju framkommer att nya former för granskning av likabedömning är aktuellt i
och med den nya samordnare som börjar r februari zor9. Tanken är att
samordnaren ska ha systematiska avstämningar med alla handläggare kring deras
ärenden. Detta var tanken att även den tidigare samordnaren skulle göra men då

'z 
IFO står för individ- och familjeomsorg. LSS är en förkortning för lagen om stöd och

service till vissa fu nktionshindrade.
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denne också var ansvarig för korttidsplatserna fanns inte utrymme att göra
uppföljningar kring likabedömning i den utsträckning som var önskvärt.

S. 2. 1. S. Deleg ationsordning
Socialnämndens delegationsordning är godkänd av nämnden 2or4-L2-ró och
reviderad 2o18-o9-1. I den framgår att biståndshandläggare har rätt att fatta beslut
om hemtjänst upp till rzo timmar per månad, därefter är det verksamhetschef som
behöver fatta beslut om ytterligare tirnmar.

Dc intcrvjuadc handlöggûrna, vcrksamhctschcf samt avdclningschcf upplcvcr
delegationsordningen som tydlig och ár känd i verksamheten.

I intervjuer och saþranskning framkommer att biståndsbeslut beslutas avseende
insatser och inte timmar. Kund debiteras utifrån typ av insatser (personlig
omvårdnad eller service) och vilken tid på dygnet som hjälpen utförs, inte för antal
hemtjainsttimmar. På så sätt överensstämmer inte clelegationsordningen och det
pralrtiska heslutsförfarancì et,

S. 2. 1. 4. Biståndshandläg g arnas beslut
Nedanstående jämförelse påvisar samtligabeslutade insatser under zor8, med
beviljat antal timmar i snitt fördelat på handläggare.

Jämförelse 2018
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Nedanstående jämförelse avser antal insatsbeslut för respelitive handläggare under
zor8.
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Det kan konstaterats utifrån ovan statistik att insatserna varierar mellan
handläggarna och vissa insatser som till exempel "personlig omvårdnad - dag" där
spannet är mellan 4,9 till 6,8.

Vidare kan vi konstatera att insatser såsom exempelvis städ, tvätt och promenad har
en mer jämn fördelning.

S. 2.1. S. Aktg ranskning
För revisionsgranskning har en kontroll av 15 avidentifierade hemtjänstärenden
gjorts. Dessa har granskats mot gällande lagar och kommunens styrande dokument.
Aktmaterialet som varit föremål för granskning har varit Beslutsmeddelande
(innehållande formulerad ansökan och beslut), Utredning samt
journalanteckningar kring beslut enligt tillämplig lag.

I de beslutsunderlag vi har tagit del av framgår inte omfattningen i tid för de
godkända insatserna. Av den anledningen kan vi inte stämma av besluten mot
gällande delegationsordning som enligt t6.4.t ger handläggare delegation om beslut
om hjälp i hemmet för äldre och funl<tionshindrade, nivå o-4, högst 12o timmar per
månad. Vidare noterar vi att motiv till beslut i flera fall kan förfydligas.

I majoriteten av de granskade akterna framgår exempelvis inte att handläggaren har
säkerställt att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Uppföljning av insatser dokumenteras i journalen.
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Kontrollfråga Kot¡r:ntentø.r

Finns ansökan, skriftlig eller
muntlig?

Vi noterar att de granskade akterna innehåller starkt varierande
uppgiftsmängd gällande inkommen ansökan. I tre av akterna noterar
vi att uppgifterna gällande vilket stöd som ansökts om inte framgår
tydliCt.

Firns beslut som täcker hela
ansökan?

Finns det en
utredning?

I tre av de r5 granskade akterna är den inft¡r¡nation som lämnats
gällande ansökan inte tillräcklig för att kunna bedöma beslutet mot.
Ett exempel är att det i en av akterna står att personen ansöker om
mindre insatser i samband med utskrivning från sjukhus. Det går
därmed inte att jämföra beslut om insatser med ansökan. För öwiga
tolvfinns bcslut som täcker ansökan.
En av de granskade aliterna saknar bifogad utredning.

lir besluten tydligt
formulerade?

Vår bedömning är att samtliga akter innehåller tydligt formulerade
beslut.

Framgår d.et av beslutet vilken
tidsperiod beslutet avser?

Ett av r5 granskacle beslut saknar slutdatum. Tre av de granskacle
besluten gäller tillsvidare, varav ett enbart gäller trygghetslarm.

Framgår det vem som är
beslutsfattare?

Ärbeslutet i enlighet med
delegations ordningen?

Ansvarig beslutsfattare framgår i samtliga granskade akter

Tre av de granskade besluten gdller ett omfattande stöd. Det framgår
dock inte av besluten hur många timmar/minuter som beslutade
insatser omfattar, vadör det inte går att stämma av mot
begränsningar i gällande delegationsordning.

Framgår det av
dokumentation/utredning
motiv till beslut?

Bn av de granskade akterna saknar utredning bifogad till beslutet,
varför motiv inte kan utläsas.

5.2.2. Bedömning
Ví b e dömer kontrollrn&let som deluÍs uppfu llt.

Detta bedömer vi utifrån att det finns systematiska veckomöten i syfte att säkra
likabedömning där berörd verksamhetschef och handläggare deltar.
Det finns en dokumenterad och antagen delegationsordning som vi kan konstatera
inte överensstämmer med de beslut som tas. Delegationsförteckningen utgår från
antal beviljade hemtjänsttimmar och beslut från verksamheten tas utifrån insatser
och vilken tid på dygnet som insatsen utförs.
Vi kan vidare konstatera, utifrån erhållen statistik, skillnader mellan handläggarnas
beviljade tid per brukare och månad. Detta indikerar på att en likvärdig
biståndsbedömning inte säkerställts.
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S.S. Uppfoljning su beslut oeh au u(ftrds tbntnør í
ftrh&llørnde tíll beslut

Kotúrolbnå\3: Det sker en strttktureraduppftIjnùtg au beslut och au utförda
tímnxtr i þrhållande till b e slut.

5.5.1. Iakttagelser

S. 5.1.1. Uppfoljníng du beslut
I Vallentuna kommun har det hittills inte funnits något system för att följa upp
utförda timmar i förhåIlande till beslut, utan statistik finns endast utifrån beviljade
timmar. I intervju med socialchef och i den statistik vi fått ta del av framkommer att
det finns planer och former för hur en uppföljning avutförda timmar i förhållande
till beslut ska se ut framöver.

Verksamhetschefen för äldreenheten beskriver att det finns genomförandeplaner
där det görs en uppföljning av hemtjänsttimmarna. Verksamhetschefen uppger att
det finns en välfungerande och löpande dialog med utförare kring förändrade behov
hos kunderna.

En typ av uppföljning av utförda timmar som görs är att ansvarig handläggare på
äldreenheten granskar inkomna fal¡turor från utförare och stämmer av mot
beställningen samt rapporterar om någon betydande awikelse framkommer.
Handläggarna beskriver att detta görs men att de saknar tid att vidare följa upp
beslut i den mån de önskar. De uppger att det saknas en systematik i hur
handläggare ska fö¡-a upp beslut som går ut, och att handläggarna får försöka att
skapa en överblick genom den lista av bevakningar över beslut som varje
handläggare har.

S. S. 1. 2. Utueckling au beuilj ade timmar
zorT hade totalt drygt åtta procent av befolkningen i kommunen som är 65 år eller
äldre beviljats hemtj änst.
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Tabeli i " Reviljade hemfiänsttirniliar" pr.r' rnå¡r;r¡ì .rc*ì pers{rn 65+

Beviljade/beräImade hem{iåinsttimmar
per månâd och person 65+

2ot4 2()15 2Ot6 2ot7

Vallentuna g6 98 g4 s4

Jämförbara kommuner g6 s4 s6 g6

Pendlingskommuner 36 36 36 35

Stockholms län g6 g7 gr ss

Riket 35 35 35 35

KäIIa: Kolada

Diagrarn r, Reviljade herntjänsttirnmar per månacl oc.h person 65*
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-V¿llg¡fu¡¿
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2016 2017

-Jämfórbara 
kommuner

-stockholms 
län

KäIla: Kolada

I tabellen och diagrammet ovan ser vi att de beviljade hemtjänsttimmarna i ordinärt
boende i Vallentuna har minskat något de senaste åren men trenden sticker inte ut
betydande i jämfört med andra kommuner.

Tabell a. Andel invånare 65+ av totalt antal invånare 65+,
i särskilt boende respektive ordinärt boende med hemtjänst, i procent.

2or4 2()15 2ot6 2ot7
Särskiltboende Vallentuna 3,3 2,7 2,3 2,7

Jämförbara kommuner 3,6 3,5 3,6 3,6

Pendlingskommuner 3,7 3,6 3,6 3,5

Stockholms län 3,8 3,7 3,8 3,8
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Ordinåirtboende Vallentuna 7,4 8,o 8,2 8,2

Jämförbara kommuner 6,6 2,6 2,6 7,6

Pendlingskommuner 2,9 8,o 8,o 8,o

Stockholms län 9,3 9,2 9,1 9,o

Riket 8,4 8,4

KäIIa: Kolada

Vi kan utifrån ovan statistik konstatera att antal invånare i särskilt boende har
minskat över tid i Vallentuna kommun. I jämförelse med jämförbara kommuner har
antal invånare i särskilt boende varit konstant mellan 2oL4-2ot7.
Vallentuna kommun har ökat antal invånare i ordinärt boende över tid. I jämförelse
med jämförbara kommuner har det skett en ökning mellan 2oL4-2ot5och därefter
varit konstant.

Diagram ¿. Andel invånare ó5+ av totalt antal inr'ånare 65+, i särskilt respektive
ordinärtboende, i procenf z,ot7.

KäIIa: Kolada

I Tabellerna och diagrammet ovan ser vi att det i Vallentuna är en något lägre andel
av invånare över 65 år som bor i särskilda boendeformer än i
jämförelsekommunerna. Samtidigt är det ungefär en lika stor andel som har
hemtjänst i ordinärt boende som i jämförelsekommunerna.

I intervjuerna framkommer att kommunen ser ett växande behov av platser på
särskilt boende med en befolkning som blir äldre och äldre. De intervjuade påtalar
att det i stort sett alltid är brist pä platser hos kommunens boenden vilket gör att
också tycket på korttidsplatser ökar samt att fler bor hemma länge med allt större
omvårdnadsbehov.
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3. 3. 1. 3. Intern kontr oll
I helårsuppföljningen av internkontrollplanen 2o:i7 framgår att äldreenheten inte
hatle ftiljt rulinen lu'ing uppftiljning av iutlivitluella beslul,, uren a[[ nrånga ärentle¡r
föfis upp innan bestämd tidsram på gmnd av förändrat omvårdnadsbehov.

I halvsårsuppföljningen av internkontrollplanen eorS framgår att kontrollen kring
ärendehantering för året gäller att skriftliga underlag finns samtliga kunder som får
en insats. Utfallet ska presenteras i helårsrapporten.

3.3.2. Bedömning
Ví b edömer kontrolhn&let s orn ej uppfullt.

Detta bedömer vi utifrån att det inte funnits något strukturerat system för
uppföljning av att brukarna får den insats som det beslutats om. De underlag vi
erhållit i granskningen avser endast beviljade timmar. Det pågår clock ett arbete
med att ta fram ett system för detta.

Nämnden har inte i enlighet med internkontrollplan för zorT följt upp densamma
avseende uppföljning av individuella beslut.
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5.4. Uppfoljníng och kontroll su ekonotní och
kuo,lítet

Kontrollmå|4: Det sker en struktut'erctduppfoljttittg ctu ekonotní ochkualítet.

5.4.1. Iakttagelser

3.4.1.1.Kommunens måI
Med kommunfullmäktiges mål som utgångspunkt formulerar nämnderna mål för
sina respektive områden, varav socialnämndens mål för zorS är följande:

Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet med
energi och miljö så att påverkan på miljön minskas.

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som lcánnetecknas av ett
gott ledarskap och en god arbetsmiljö.

Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten i
jämförelse med föregående år förVallentuna kommuns invånare.

Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv.

Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda
förutsättningar för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald
och valfrihet.

Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa
förutsättningar för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av
ständig tjänsteutveckling.

Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga
kundnytta på både kort och lång silit.

I socialnämndens verksamhetsplan formuleras flera aktiviteter för att uppf,'lla
respektive mål.

I uppdragsbeskrivningarna för handläggare, samordnare samt verksamhetschef
inom myndighetsavdelningen står följande:

Mål för myndighetsavdelningen
Myndighetsavdelningen har

en hög rättssäkerhet med fokus på invånarens bästa

en god samverkan både internt och externt
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. en god ekonomisk hushållning med en budget i balans

¡ ett utvecklingsarbete med flexibla strukturer och ett effektivt
resursutnyttjande inom avdelningen

Vid intervjuer framkommer att genomgång av målen för verksamheten görs i
samband med medarbetarsamtal. Vi kan i granskningen inte finna någon
beskrirming avhur de fyra målen i uppdragsbeskrivningarna hänger samman med
nämndens mål eller aktiviteter. Avdelningschefen för Myndighetsavdelningen
uppger att samstämmighet mellan målen i verksamhetsplanen och
uppdragsbeskrivningarna är något som förvaltningen kommer att jobba med under
2OL9.

S. 4. 1. 2. UppftIjníng au n7åI
Vid intervjuer framkommer att nämnden erhåller uppföljningar kring
verksamhetsmålen i tertialrapporterna samt årsrapporten, och uppföljningar kring
ekonornin i månadsuppföìjningar för februati, juni och oktober, i
tertialrapporter/bokslut för april, augrrsti och december samt årsrapporten.
Nämnden får därmed ekonomisk rapportering för att följa utvecklingen av
äldreomsorgen och hemtjänsten varannan månad. Rapporterna presenteras genom

att ledamöterna får rapporten skickad till sig och att det sedan under sammanträdet
hålls en kortare dragning med en PowerPoint. De ekonomiska uppföljningarna
innchållcr prognoscr för hclårsutfall och analyser till utfallet. Vi har i granskningen
tagit del av underlag där detta styrks.

Bedömning av måluppfyllelse för verksamhetsmål redovisas genom s¡rmboler med
fürgerna grönt, gult och rött. Grönt innebär att utfallet stämmer överens med
uppsatta mål - uppfullt. Gult innebär att resultatet inte är helt uppnått jämfört mecl

uppsatta mål - delvis uppfyllt/arbete pågår. Rött innebär att inga/begränsade
framsteg ár påvisade för att uppnå uppsatta mäl - ej uppfullt.

I delårsrapporten januari-augusti zorS framkommer att sex av nämndens mål
prognostiseras att upp$illas medan ett måI, Socíalnämnden skauara en attraktiu
arbetsgiuare somkönnetecknas au ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö,
prognostiseras att ej bli uppfyllt och har en låg förändringstakt. Anledningen till att
måiet inte förväntas att upptyiias anges vara att andeien heltidstjänster i
verksamheten inte har ökat samt att andel sjukfrånvaro överstiger 6,5 procent.

5.4.1.5. Budget och budgetansuar
Rambudgeten för socialnämndens uppgår för år zor8 till SoB,9 mnkr. Det finns
ingen budgetpost specifikt för hemtjänst utan budgeten är fördelad på följande
poster: politiskverksamhet, förvaltningsövergripande, insatser enligt SoL, insatser
enligt LSS, HSL samt förebyggande insatser. Ett underskott om 28,1 mnkr för
socialnämnden prognostiseras för zor8. De största awikelserna finns inom insatser
enligt LSS samt förvaltningsövergripande poster.

Enligt intervjuer framkommer att det varit otydlighet vem som haft budgetansvar
för deberörda verksamheterna under zorT-zor8.Inför zorg har det tydliggiorts att
budgetansvaret är på respektive verksamhetschef. Inför zorg har det även
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tydliggjorts hur stabens ekonomifunhion ska stötta verksamhetscheferna.
Verksamhetscheferna ska också vara delaktiga i budgetarbetet fr.o.m. zor9.

S. 4. 1. 4. Kostnader ftr kommunens hemtj änst
En jämförelse av kommunens kostnader för hemtjänst har gjorts. Jämförelsen visar
att Vallentunas kostnader för hemtjänst ligger lägre än jämförbara kommuner,
kommuner i Stockholms län, pendlingskommuner liksom riket i öwigt.

Tabell 3. Kostnad hern{iänst äldreomsorg, kr/brukare

2Ot4 2o15 zot6 zotz

Vallentuna LSo 449 156 o16 146 zz5 tST 2o9

Jämförbara kommuner Lgtgg4 18S 999 194t92 19695r

Stockholms län 186545 t8r877 t9t4g2 rgt7go

Pendlingskommuner zr5 r83 zr7 446 zzz86t 2go o74

Riket 22257L 232409

KäIIa: Kolada

S. 4. t. S. Ku alit et suppfolj ning
I dokumentet Uppföljningsplan 2ot7-2otg avtal, egenkontroll och tillsyn med
diarienummer zo16.188, framgår att uppföljningar ska ske genom avtals-
uppdragsuppföljningar, hälso- och sjukvårdstillsyner, kompletterade uppfriljningar
samt ekonomisk uppföljning av externa utförare. Det anges att avtalsuppföljningar
inom hemtjänsten ska genomföras ojämna år, utan HSl-tillsyn, vid ca sex stycken
enheter men att samtliga utförare ska omfattas av del av uppföljningen.

Det framkommer att löpande kontroller skall utföras av externa utförares
ekonomiska förhållanden. Enligt uppföljningsplanen ska det också finnas ett
pågående arbete med egenkontroll inom allaverksamheter.

Avtals- och uppdragsuppföljning för hemtjänsten 2ot7 presenterades på nämndens
sammanträde zo13-o3-o6. Den samlade bedömningen är att samtliga utförare
arbetar för att verksamheten ska ha god kvalitet och tillförsäkra kunderna goda
levnadsvillkor, men att det skiljer sig åt hur utvecklingsinriktat och metodiskt detta
arbete är. Uppfö¡-ningen visar att avtal och uppdrag till stora delar fö¡-s men att det
finns förbättringspotential inom vissa områden. Ett område som nämns är så kallad
social dokumentation, vilket t. ex. handlar om journalanteckningar om hur en insats
har utförts vilket ska vara ett verþg för personalen. I vissa verksamheter är
anteckningarna mycket kortfattade och lång tid kan löpa mellan anteckningarna.
Ett annat område är det systematiska utvecklingsarbetet inom vilket det kan finnas
behov av att öka personalens kunskaper kring awikelsehantering.

Vid intervjuer påtalas att internkontroll, egenkontroll och annan uppföljning av
verksamheten, så väl som ekonomin, fungerar väl och att man lyckas fånga upp de
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aspekter som är i behov av åtgärder. Sociaichcfcn bcsi<river vi<iare att <iet inte aiitiri
tinns en utarbetad systematik kring hur uppföljningen dokumenteras.

I mail från verksamhetschef för utföraravdelningen äldreomsorg framkommer att
Stratsys används för att utföra egenkontroller genom att kvalitetsparametrar
rapporteras in i systemet. I äldreomsorgens rapport löpande egenkontroll zor8
framkommer uppföljningar inom otnrådeua kund, arùel.suriljö, syslenraliskt
utvecklingsarbete, åtgärder samt miljöarbete.

5.4.1 . 6. Bn tka rt tn d ersökning ar
Kommunen genomför varje år en brukarundersökning som kallas 'Vad tycker de
äldre?". Undersökningen är för k¡nder inom såväl exteln som komrnunal regi på
särskilt boende eller med hemtjänstinsatser. I sammanställningen av 2o1B års
"-,1^-.Äl'-;-- f-^-t.^*ñ^ü ^+ ^"^*^4-^l-.^--^^-- -.9++ *^l -9-^¡ .!I-fI¿ -^ -l r: l:----üriLlçrùutalrir16 iidi¡¡iaiiiriiiiËi aLL övalsli'cl(vcilSeii BaLL ffc(I Ifatûf jAmlûft Ii.rgc li(iigafg
år till 6z procent. Sammantaget placerar sig Vallentuna mycket bra i jämförelsen
med liknande kommuner och jdmfört med snittet i rikct. Ncdan töljcr ctt par bilder
från kouunutìelts egetr sarnrnansl"ällning av undersökningar. NKI står för nöjd kund
index.

Jämförelse med riksmedel, Hemtiänst, NKI

94
a8 !8 8a

r2010

"o.J 
.d "-"" doçô dp' .,C *d d_*."n_."d

5.4.2. Bedörnning
Ví b ed.ömer kontr olbnãlet s otn deluís uppfullt.

Vid bedömer det utifrån att ekonomisk rapportering sker varannan månad till
nämnd.

Ekonomisk rapportering sker i samband med månadsrapporter, tertialrapporterna
samt årsrapporten. uppföljning avseende mål för myndighetsavdelningen sker
genom tertialrapporterna samt årsrapporten. Det har dock i granskningen
framkommit otydligheter vem som har budgetansvar för berörda verksamheter
under zotT-zot9.
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BíIøgø"
Vi har tagit del avföljande dokument

Verksamhetsberättelse socialnämnden eorT
Verksamhctsplan zorS
Delårsrapport zorS
Månadsuppföljning j anuari-februari
Månadsuppföljning j anuari-juni
Tertial r (ekonomisk uppföljning januari-april)

Internkontrollplan zor8 helårsuppföljning
Internkontrollplan zorB halvårsuppföljning
Organisationsskiss för socialförvaltningen
Uppföljningsplan zorT-zotg avtal, egenkontroll och tillsyn
Avtals- uppdragsuppföljning hemtjänst zorT
Medarbetarenkät för hemtjänsten i egenregi
Brukarundersökningen'Vad tycker de äldre?"
Socialnämndens delegationsordning
Uppdrag för handläggare på Äldreenheten
Uppdrag för samordnare inom m¡'ndighetsavdelningen
Uppdrag för verksamhetschefer inom myndighetsavdelningen
Information avdelningsgemensam introduk¡tion av medarbetare vid
myndighetsavdelningen
Introduktion av medarbetare på myndighetsavdelningen

Vidare harvi fått del avföljande riktlinjer och rutiner:

. Riktlinjer för handläggning gällande äldre och personer med
funktionsnedsättning SoL, antagen zorS-rz-o4

. Riktlinjer handläggning äldre och personer med funktionsnedsättning SoL,
antagen zo15-o6-15

. Delprocess 1 - Aktualisera och förhandsbedöma

. Delprocess 2 - Utreda och bedöma

. Delprocess 3 - Besluta och avsluta handläggning

. Delprocess 5 - Följa upp insatser och avsluta insats
e Rutin för handläggning av ärenden på Äldreenheten
. Rutin avseende handläggningstider inom Äldreomsorgen
. Traditionellbiståndshandläggninghemtjänst
. Mall för ärendegenomgång
o Rutin för mötesstruktur, styrgrupp för verksamhetsområde

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2019-09-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126
Svar på revisionens granskning styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten (SN 2019.052)

Beslut
Socialnämnden antar föreslaget svar och överlämnar det till kommunfullmäktige.

 

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat Socialnämndens styrning och ledning av hemtjänstverksamheten 
med fokus på myndighetsutövning. Revisionen konstaterar att Socialnämnden delvis uppfyllt 
en god biståndsbedömning genom en ändamålsenlig ledning och styrning av densamma. Ett 
kontrollmål uppfylls inte, vilket innebär att en uppföljning på individnivå av utförda insatser 
inte är möjlig vilket inte bedöms som tillfredsställande av revisionen. Socialnämnden lämnar 
sitt svar på revisionsapporten i bilagan Återrapport, åtgärder granskning styrning och ledning 
av hemtjänstverksamheten.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämnden antar föreslaget svar och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §87 SN AU Svar på revisionens granskning styrning och ledning av 

hemtjänstverksamheten
2. Tjänsteskrivelse Styrning och ledning av hemtjänstens verksamhet
3. Återrapport Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamhet Vallentuna
4. Missiv, Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten

Expedieras till 
Kommunstyrelsen Akten

13ProSale Signing Referensnummer: 3511SE
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87
Svar på revisionens granskning styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten (SN 2019.052)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden antar föreslaget svar och överlämnar 
det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat Socialnämndens styrning och ledning av hemtjänstverksamheten 
med fokus på myndighetsutövning. Revisionen konstaterar att Socialnämnden delvis uppfyllt 
en god biståndsbedömning genom en ändamålsenlig ledning och styrning av densamma. Ett 
kontrollmål uppfylls inte, vilket innebär att en uppföljning på individnivå av utförda insatser 
inte är möjlig vilket inte bedöms som tillfredsställande av revisionen. Socialnämnden lämnar 
sitt svar på revisionsapporten i bilagan Återrapport, åtgärder granskning styrning och ledning 
av hemtjänstverksamheten.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden antar föreslaget svar och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Styrning och ledning av hemtjänstens verksamhet
2. Återrapport Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamhet Vallentuna
3. Missiv, Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten

Expedieras till 
Kommunstyrelsen Akten
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Tjänsteskrivelse

Svar på revisionens granskning 
styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten

Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget svar och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat Socialnämndens styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten med fokus på myndighetsutövning. Revisionen konstaterar 
att Socialnämnden delvis uppfyllt en god biståndsbedömning genom en 
ändamålsenlig ledning och styrning av densamma. Ett kontrollmål uppfylls inte, 
vilket innebär att en uppföljning på individnivå av utfördaa insatser inte är möjlig 
vilket inte bedöms som tillfredsställande av revisionen.
Socialnämnden lämnar sitt svar på revisionsapporten i bilagan Återrapport, åtgärder 
granskning styrning och ledning av hemtjänstverksamheten.

Handlingar
Tjänsteskrivelse- Svar på revisionens granskning styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten.

Återrapport, åtgärder granskning styrning och ledning av hemtjänstverksamheten.

Missiv granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Akten
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Återrapport Granskning av styrning 
och ledning av hemtjänstverksamhet

Beskrivning av revisionsrapporten

Revisorerna har granskat Socialnämndens styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten med fokus på myndighetsutövning. Revisorerna har gett i 
uppdrag till en fristående konsultfirma att genomföra revisionen. I revisionsrapporten 
konstateras att Socialnämnden delvis uppfyllt en god biståndsbedömning genom en 
ändamålsenlig ledning och styrning av densamma. Revisionen har gjorts utifrån fyra 
kontrollmål varav tre bedöms som delvis uppfyllda. Ett kontrollmål uppfylls inte, 
innebärande att en uppföljning på individnivå av utförda insatser inte är möjlig vilket 
inte bedöms som tillfredsställande av revisionen.

Återrapportens upplägg
I denna återrapport gås ett referat till revisorernas synpunkter på de fyra 
kontrollmålen igenom, tillsammans med Socialnämndens svar eller åtgärd efter 
synpunkterna.

Genomgång

Kontrollmål 1
”Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövning
som är kända och tillämpas.”

Revisorernas synpunkter/bedömning
Revisorerna bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. Detta bedömer de utifrån att 
det finns uppdaterade riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreenheten som är 
antagna i Socialnämnden. De kan dock konstatera att inte alla rutiner som finns inom
området är nedbrutna från nuvarande riktlinje och behöver
där av revideras. Riktlinjer och rutiner upplevs kända i organisationen.

Socialnämndens svar/åtgärd
Socialnämnden reviderar Riktlinjer för handläggning på området vid behov, generellt 
kan sägas att behovet ses över en gång årligen, om inte förändring i aktuell 
lagstiftning eller liknande motiverar översyn eller revidering med tätare intervall. 
Revideringsbeslut om riktlinjer tas i nämnd. Rutinerna är avhängiga Riktlinjerna och 
revideras därför i efterhand. Beslut om förändringar i handläggningsrutiner är 
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verksamhetens egna. Rutinerna ska löpande ses över inom ramarna för 
verksamhetens dagliga arbete. Ett sådant arbete är till sina natur ”aldrig färdigt” utan 
ska ses som ständigt pågående. Detta betyder inte, att rutinerna inte ska vara 
harmoniserade med riktlinjerna. Ett arbete pågår med att uppdatera rutinerna efter 
den senaste revideringen av riktlinjerna.

Kontrollmål 2
”Handläggningsprocessens utformning ger förutsättningar för likabedömning
och rättssäker handläggning.”

Revisorernas synpunkter/bedömning
Revisorerna bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Detta bedömer de utifrån att det finns systematiska veckomöten i syfte att säkra 
likabedömning där berörd verksamhetschef och handläggare deltar. Det finns en 
dokumenterad och antagen delegationsordning som de kan konstatera inte 
överensstämmer med de beslut som tas. Delegationsförteckningen utgår från antal 
beviljade hemtjänsttimmar och beslut från verksamheten tas utifrån insatser och 
vilken tid på dygnet som insatsen utförs. Revisorerna konstaterar, utifrån erhållen 
statistik, skillnader mellan handläggarnas beviljade tid per brukare och
månad. Detta indikerar på att en likvärdig biståndsbedömning inte säkerställts, 
menar revisorerna.

Socialnämndens svar/åtgärd
Socialnämnden har tidigare konstaterat att delegationsordningen behöver ses över. I 
det arbetet finns också utrymme att se över att delegationsordningen avseende 
enhetschef på Äldreenhetens delegation stämmer mot andra chefers på motsvarande 
tjänster och är relevant för uppdraget.  Det är också viktigt att verksamheten arbetar 
för att följa delegationsordningen och att dessa rutiner följs och är kända. För att få en 
rättssäker och för den enskilde tydlig handläggning vill Socialnämnden att 
förvaltningen får i uppdrag att fatta beslut om hemtjänsttimmar istället för endast 
insatser. Socialnämnden utesluter inte att delegationsordningen måste ses över även 
utifrån detta. Socialnämnden vidhåller att slutsatsen om skillnader mellan 
handläggarna beviljade tid per brukare och månad är felaktig. 

Serviceinsatser som städ, tvätt och promenad är inte direkt relaterade till den 
enskildes varierande funktionsförmåga i samma omfattning som insatser som hör till 
personlig omvårdnad. Personlig omvårdnad däremot är direkt relaterad till den 
enskildes funktionsförmåga och kan därmed variera kraftigt i volym till följd av detta. 
När det gäller personlig omvårdnad varierar tiden i de enskilda besluten mellan 0,33 - 
75,5 timmar medan det för städning varierar mellan 1- 4 timmar. Förvaltningens 
bedömning är att det med hjälp av statistiken inte är möjligt att utvisa att besluten 
fattas på icke likvärdigt sätt. Skillnaderna kan mycket väl bero på att olika 
handläggare hanterat personer med olika funktionsförmåga vilket skapat 
skillnaderna.  Handläggardistrikten är geografiska och ett distrikt kan variera från ett 
annat i andelen äldre invånare, samt andelen äldre invånare som ansöker om 
äldreomsorg.  Detta betyder inte att en likvärdig biståndsbedömning inte gjorts utan 
att en individuell bedömning gjorts utifrån kunders olika behov. Att analysera att en 
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likvärdig biståndsbedömning tillämpas är givetvis väsentligt, men ska i så fall göras 
utifrån rätt underlag.

Kontrollmål 3
”Det sker en strukturerad uppföljning av beslut och av utförda timmar i förhållande 
till beslut.”

Revisorernas synpunkter/bedömning
Revisorerna bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Detta bedömer de utifrån att det 
inte funnits något strukturerat system för uppföljning av att brukarna får den insats
som det beslutats om. De underlag vi erhållit i granskningen avser endast beviljade 
timmar. Det pågår dock ett arbete med att ta fram ett system för detta.  Nämnden har 
inte i enlighet med internkontrollplan för 2017 följt upp densamma avseende 
uppföljning av individuella beslut.

Socialnämndens svar/åtgärd
Uppföljning av beslut är kopplad dels till vilka beslut och utformning av dessa som 
delegationsordningen tillåter, samt de praktiska förutsättningarna för att följa upp 
besluten. Ett arbete pågår med att förbättra rutiner för återrapportering både för 
utförare i egenregi och för privata utförare på avtal (LOV). I nutid innebär det att 
både egenregi och privata utförare förväntas redovisa avvikelser i utförd tid mot 
beviljad tid, samt får ett förbättrat verktyg som underlättar både för utförare och 
handläggare på myndighet. Individuella beslut ska följas upp årligen enligt 
internkontrollplan, men så har inte skett under 2018.

På förvaltningen pågår ett arbete för att få verksamhetssystemet TES i drift igen, TES 
möjliggör uppföljning av utförd tid i förhållande till beviljad tid, och skulle om 
erforderliga beslut fattas kunna användas för att både följa upp och ersätta utföraren 
utifrån utförd tid. En styrgrupp har tillsatts för att hålla i detta arbete. Socialnämnden 
planerar att bjuda in förvaltningen att berätta mer om uppföljning på utförd tid, 
hinder och möjligheter samt verksamhetssystemet TES.

Kontrollmål 4
”Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet.”

Revisorernas synpunkter/bedömning
Revisorerna bedömer utifrån att ekonomisk rapportering sker varannan månad till 
nämnd. Ekonomisk rapportering sker i samband med månadsrapporter, 
tertialrapporterna samt årsrapporten. Uppföljning avseende mål för 
myndighetsavdelningen sker genom tertialrapporterna samt årsrapporten. Det har 
dock i granskningen framkommit otydligheter vem som har budgetansvar
för berörda verksamheter under 2017-2018, skriver revisorerna.

Socialnämndens svar/åtgärd
Socialnämnden har i ett redan pågående arbete förbättrat budgetprocessen så att 
budgetansvaret hos chefer är tydligare på myndighetsavdelningen. Ett arbete har 
gjorts med detta och bedöms som åtgärdat med ett fortlöpande arbete som leds av 
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controller på förvaltningen. Ett nytt prognos-och budgetverktyg har införts, Insikt, 
och arbete pågår med att implementera det.

Revisorernas rekommendationer
Efter genomförd granskning har revisorerna lämnat följande rekommendationer till 
Socialnämnden:

1. Säkerställa att rutiner avseende biståndsbedömning/handläggning inom 
myndighetsutövningen uppdateras och blir kända i verksamheten.

2. Säkerställa likabedömning mellan handläggare.
3. Säkerställa att delegationsförteckning överensstämmer med de beslut som 

tas.
4. Säkerställa att utförd tid kan följas upp på ett tillförlitligt sätt.
5. Säkerställa att uppföljning av individuella beslut följs upp inom bestämd 

tidsram.
6. Säkerställa att individuppföljning sker för att beakta att brukaren har den 

insats som denna har rätt till.
7. Säkerställa att budgetansvaret hos chefer i verksamheterna är tydligt.

Socialnämndens svar på rekommendationerna

1. Ett arbete pågår löpande på Äldreenheten med att uppdatera rutiner och göra 
dem kända i verksamheten. Arbetet är till sin karaktär ”aldrig färdigt”. En del 
av de åtgärder som revisorerna rekommenderat kommer i sin tur föranleda 
ny översyn eller framtagande av nya rutiner. Socialnämnden bedömer att 
Äldreenheten själva ansvarar för detta arbete och att åtgärderna är 
tillfredsställande.

2. Ett arbete för att verka för rättssäker handläggning och likabedömning pågår 
löpande på Äldreenheten. Arbetet sker genom systematiska veckomöten där 
berörd personal deltar.De avvikelser i statistik som revisorerna beskriver har 
fått sin förklaring från förvaltningen. Socialnämnden bedömer detta som 
tillfredsställande. Socialnämnden ser att det är viktigt att Äldreenhetens 
synpunkter och erfarenheter tas tillvara i arbetet med att revidera 
delegationsordningen, för att även i fortsättningen kunna verka för rättssäker 
handläggning och likabedömning av ärenden. 

3. Socialnämnden ser att det är viktigt att Äldreenhetens synpunkter och 
erfarenheter tas tillvara i arbetet med att revidera delegationsordningen, då 
delegationsförteckningen inte bara behöver överensstämma med de beslut 
som tas, utan också möjliggöra att rätt instans har möjlighet att enligt 
delegationsordningen fatta nödvändiga och rättssäkra beslut utifrån den 
enskildes behov. Socialnämnden bedömer att återrapport kan ske när arbetet 
delegationsordningen är färdigt, det gäller även relevanta delar från punkt 2.
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4. Socialnämnden planerar att bjuda in förvaltningen 2019/2020 för att få veta 
mer om uppföljning av utförd tid på förvaltningen idag, hinder och 
möjligheter på området uppföljning av utförd tid samt om 
verksamhetssystemet TES . Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
fortsätta utreda frågan och komma med förslag till beslut.

5. Säkerställa att uppföljning av individuella beslut följs upp inom bestämd 
tidsram. Bevakningar finns i Treserva men arbetsbelastning har hindrat att 
man följer upp i tid. Nu finns nya förutsättningar på Äldreenheten med 
samordnare på heltid och förstärkt personalgrupp. Äldreenheten kommer 
arbeta med att ta fram nya arbetssätt för att möjliggöra en mer effektiv 
individuppföljning inom givna tidsramar. Arbetet kan komma att innebära att 
olika ärenden följs upp på olika sätt, där mer komplexa krävande ärenden 
följs upp mer omfattande och mindre krävande, rutinartade ärenden följs upp 
enklare tex genom stickprov eller inte alls, tex. trygghetslarmsärenden. Även 
dokumentation och förutsättningar för dokumentation om uppföljning 
kommer ses över, vissa delar i samråd med systemförvaltare för Treserva för 
att se om det är möjligt att göra förbättringar. Socialnämnden bedömer 
planerade åtgärder som tillfredsställande.

6. Förbättrade förutsättningar att få in redovisning från både egenregi och 
privata utförare vad gäller avvikelser mot beviljad tid förväntas också 
förbättra möjlighet att säkerställa att individen har den insats som den har 
rätt till, då tex. ändrade behov kommer gå att uppmärksammas bättre. 
Socialnämnden bedömer att detta hör ihop med utförd tid och ser framemot 
mer information i samband med planerat informationstillfälle Utförd tid 
enligt ovan. Delar om planerade åtgärder gällande individuppföljning bedöms 
som tillfredsställande.

7. Socialnämnden har i ett redan pågående arbete förbättrat budgetprocessen så 
att budgetansvaret hos chefer är tydligare på myndighetsavdelningen. Ett 
arbete har gjorts med detta och bedöms som åtgärdat med ett fortlöpande 
arbete som leds av controller på förvaltningen. Ett nytt prognos-och 
budgetverktyg har införts, Insikt, och arbete pågår med att implementera det. 
Socialnämden bedömer de vidtagna åtgärderna som tillfredsställande.

Sammanfattning

Socialnämnden har tagit del av revisorernas rapport. Gällande de kontrollmål som 
delvis uppfyllts finns redan genomförda eller planerade åtgärder som Socialnämnden 
ser kommer förbättra måluppfyllelsen ytterligare. Socialnämnden har valt att bedöma 
åtgärderna som tillfredsställande eller i behov av återrapport. Tillfredsställande 
innebär att ingen uppföljning är nödvändig, mer än som rapportering av 
förbättringsaktivitet i Stratsys. Återrapportering innebär att när arbetet är färdigt vill 
Socialnämnden ta del av planerade eller genomförda åtgärder på nytt. 
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Rapporteringen kan göras inom ramarna för det berörda arbetet (revidering av 
delegationsordning) eller separat (som ett informationsärende). Gällande det 
kontrollmål som bedöms som ej uppfyllt behöver Socialnämnden mer information om 
uppföljning av utförd tid idag, och vilka möjligheter och hinder som finns, samt om 
verksamhetssystemet TES. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
utreda frågan och komma med förslag till beslut.
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISION EN

MISSIV

2019-O2-2t

SOCIALNÄMNDEN

Granskning av styrning och ledning av hem-
tjänstverksamheten
PwC har på uppdrag av oss ftirtroendevalda revisorer genomfort en granskning i syfte att
bedöma socialnämndens ledning och styrning av hemtjänstverksamheten med fokus på
myndighetsutövningen.

Utifrån genomfürd granskning är PwC:s sammanfattande bedömning att socialnämnden
delvis uppffllt en god biståndsbedömning genom en ändamålsenlig styrning och ledning
av densamma. Vi noterar dock att ett kontrollmål inte uppfulls, vilket innebär att en upp-
foljning på individnivå av utftirda insatser inte är möjlig, vilket inte är tillfredsställande.

Följande kontrollmål och bedömningar av desamma bildade underlag für den övergripande
bedömningen av revisionsfrågan:

REVIS¡ONEN
TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00.FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTU NA.SE

m]g
Vallentuna
kommun

Kontrollmål Bedömning

Detfinns riktlinjer, rutiner och till-
hörande system för myndighetsutöv-
ning som dr kdndq och tillcimpøs

Vi bedömer kontrollmålet som delvß uppfyllt.

Detta bedömer vi utifrån att det finns uppdaterade riktlinjer
ffir biståndsbedömning inom äldreenheten som är antagna i
socialnämnden.

Vi kan dock konstatera att inte alla rutiner som finns inom
området är nedbrutna från nuvarande riktlinje och behöver
därav revideras. Riktlinjer och rutiner upplevs kända i
organisationen.

H andl ciggnings pr o c es s ens utþr m-
ning ger föruts dttningar för likabe-
dömning och r cittssciker handldgg-
ning

Ví bedöme¡ kontrollm,ålet som delvß uppfyllt.

Detta bedömer vi utifrån att det finns systematiska vecko-
möten i syfte att säkra likabedömning där berörd verksam-
hetschef och handläggare deltar. Det finns en dokumente-
rad och antagen delegationsordning som vi kan konstatera
inte överensstämmer med de beslut som tas. Delegations-
fdrteckningen utgår från antal beviljade hemtjänsttimmar
och beslut från verksamheten tas utifrån insatser och vil-
ken tid på dygnet som insatsen utförs.

WWW.VALLENTUNA. SE
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISIONEN

REVISIONEN
TUNA TORG 1 ' 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 ' FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTU NA, SE

MISSIV

2019-02-21

SOCIALNAMNDEN

m1U
Vallentuna
kommun

Vi kan vidare konstatera, utifrån erhållen statistik, skillna-
der mellan handläggarnas beviljade tid per brukare och
nrånad. Detta indikerar på att en likvärdig biståndsbedöm-
ning inte säkersttillts.

Det sker en strukturerad uppföljning
av beslut och av utJörda iimmar i

.l-ör hål I ande t il I b e s lut

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.

Detta bedömer vi utifrån att det inte funnits något stmktu-
rerat system fdr uppfüljning av att brukarna fir den insats
som det beslutats om. De underlag vi erhållit i granskning-
en avser endast beviljade timmar.

Det pågår dock ett arbete med att ta fram ett system fiir
tlel.ta. Nämntlen har inte i enlighet med internkontrollplan
for2017 följt upp densamma avseende uppfìiljning av
individuella beslut.

Det sker en strukturerad uppföljning
och kontroll qv ekonomi och lwalitet

Ví bedömer hontrollmålet som delvís uppfyllt.

Vid bedömer det utifrån att ekonomisk rapportering sker
varannan månad till nämnd.

Ekonomisk rapportering sker i samband med månadsrap-
porter, tertialrapporterna samt årsrapporten. Uppföljning
avseende mål fór myndighetsavdelningen sker genom
tertialrapporterna samt åLrsrapporten. Det har dock i
granskningen framkommit otydligheter vem som har bud-
getansvar lór berörda verksamheter under 20 1 7-20 I 8.

\
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213



VALLENTUNA KOMMUN
REVIS¡ON EN

MISSIV

20L9-02-2t

SOCIALNÄMNDEN

Efter genomfürd granskning lämnas fÌiljande rekommendationer till socialnämnden:

o Säkerställa att rutiner avseende biståndsbedömning/handläggning inom myndighets-
utövningen uppdateras och blir kända i verksamheten.

o Säkerställa likabedömning mellan handläggare.
o Säkerställa att delegationsftirteckning överensstämmer med de beslut som tas.
¡ Säkerställa att utford tid kan ftiljas upp på ett tillforlitligt sätt.
o Säkerställa att uppfoljning av individuella beslut ftiljs upp inom bestämd tidsram.
o Säkerställa att individuppftiljning sker ftir att beakta att brukaren har den insats som

denna har rätt till.
o Säkerställa att budgetansvaret hos chefer i verksamheterna är tydligt.

För

Modig
Ordförande

REVISIONEN
TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 . FAX 08-587 850 88
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S crtntnønfø:ttníng o ch reuisi onell
bedömníng
PwC har på uppdrag avVallentuna kommuns förtroendevalda revisorer granskat
och bedömt socialnämndens ledning och styrning av hemtjänstverksamheten med
fokus på myndighetsutörmingen.

Efter genomförd granskning är den samlade revisionella bedömningen att
socialnämnden delvis uppfyllt en god biståndsbedömning genom en ändamålsenlig
styrning och ledning av densamma.

Följande kontrollmål och bedömningar av desamma bildade underlag för den
övergripande bedömningen av revisionsfrågan:

KonhollrnåI
Det finns riktlínj er, rutiner o ch
tillhörsnde systemft)r
myndig hetsutöuning som är kända
och tillämpas

H andltig g ning spr o ce s s ens
u{ormning g er fi ruts ättning ar fiir
Iikab e dö mning o ch r ätt s s äke r
handläggning

Det sker en strukturerad
uppfi)Ijning au beslut och au utfi)rda
timmqr i firhãIlande tiII b eslut

Februari 2019
Vallentuna kommun
PwC

Bedömning

Ví bedömel- kontrollmâIet som deluís
uppfuIIt.
Detta bedömer vi utifrån att det finns uppdaterade
riktlinjer för biståndsbedömning inom
äldreenheten som är antagna i socialnämnden.

Vi kan dock konstatera att inte alla rutiner som
finns inom området ár nedbrutna från nuvarande
riktlinje och behöver därav revideras.
Riktlinjer och rutiner upplevs këinda i
organisationen.

Ví b edömer kontrollmãlet s om deluís
uppfuIIt.
Detta bedömer vi utifrån att det finns systematiska
veckomöten i syfte att säkra likabedömning där
berörd verksamhetschef och handläggare deltar.
Det finns en dokumenterad och antagen
delegationsordning som vi kan konstatera inte
överensstämmer med de beslut som tas.
Delegationsförteckningen utgår från antal beviljade
hemtjänsttimmar och beslut från verksamheten tas
utifrån insatser och vilken tid på dygnet som
insatsen utförs.

Vi kan vidare konstatera, utifrån erhållen statistik,
skillnader mellan handläggarnas beviljade tid per
brukare och månad. Detta indikerar på att en
lilcvärdig biståndsbedömning inte säkerställts.

Vì b ed.ömer kontrolhnãlet s otn ej uppfu IIt.
Detta bedömer vi utifrån att det inte funnits något
strukturerat system för uppföljning av att brukarna
får den insats som det beslutats om. De underlag vi
erhållit i granskningen avser endast beviljade
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Det sker en strukturerad
uppþIjning och kontroll au ekonomi
och |asalitet

timrnar. Det pågår clock ett albete med att ta fram
ett system för detta. Nämnden har inte i enlighet
med internkontroþlan för zorT följt upp
densamma avseende uppföljning av individuella
beslut.

Ví b ed.ii¡ner kontr olbnãlet sotn deluis
uppfgllt.
Vidbedömer det utifrån att ekonomisk
rapportering sker varannan må'nad till nämnd.
Ekonomisk rapportering skor i samband med
månadsrapporter, tertialrapporterna samt
ärsrapporten. Uppföljning avseende mål för
myndighetsavdelningen sker genom
tertialrapportema samt årsrapporten. Det har dock
i granskningen framkommit otydligheter vem som
har budgetansvar för berörda verksamheter under
zotT-zot8.

Vi rekommenderar socialnämnden följande:

. Säkerställa att rutiner avseendehiståndsherlömning/handläggning inom
myndighetsutörmingen uppdateras och blir kända i verksamheten.

. Säkerställalikabedömningmellanhandläggare.

. Säkerställa att delegationsförteckning överensstämmer med de beslut
som tas.

. Säkerstálla att utfördtidkan följas upp på ett tillf<irlitligt sätt.

. Säkerställa att uppföljning av individuella beslut följs upp inom bestämd
tidsram.

. Säk-erställa att indivrduppföljning sker för att bealcta att brukaren har
den insats som <ienna har rätt tiii.

. Säkerställa att budgetansvaret hos chefer i verksamheterna är tydligt.
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7 a

7.r. Bøkgrund
Enligt 4 kap r $ Socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan tillgodose sina
behov eller kan få den tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden
för sin försörjning och livsföring i öwigt. Den enskilda ska genom bistånd
tillförsäkras en skälig lermadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker den
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatser från hemtjänsten ska ges
för att det ska vara möjligt för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet.

Alla personer som uppfattar sig ha ett behov av stöd har inte rätt till bistånd, där-
emot finns alltid rätten att få sin ansökan om bistånd prövad. Rätten att få ett beslut
föregås av en prörming, där myndigheten står för bedömningen av hjälpbehovet
samt beslutar om lämplig insats. Bedömningen görs av en myndighetsföreträdare
som har att avgöra vem som har rätt till bistånd och i vilken form denna hjälp ska
utgå. Hemtjänst ges till människor som på grund av sjukdom, Srsiska, psykiska
och/eller sociala funktionshinder eller annan orsakbehöver stöd och hjälp i den
dagliga livsföringen.

Nämnden som ansvarar för hemtjänst har ett ansvar för att säkerställa en rättssäker
biståndsbedömning. Eftersom hemtjänst är en väsentlig verksamhet som med sin
omfattning påverkar invånarna och kommunens ekonomi är det angeläget att det
finns en välfungerande styrning och ledning avverksamheten.

Om inte socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning av
myndighetsutövning/biståndsbedömning fi nns en risk för en rättsosäker
biståndsbedömning för den enskilde. För kommunen kan även eventuella brister i
ledning och styrning av myndighetsutör'ning/biståndsbedömning leda till ökade
kostnader i form av exempelvis högre volymer och högre
personalkostnader/tj änsteköp.

t.z. Sgfte och reuisionqfrû"ga
Syftet är att granska socialnämndens styrning och ledning av
hemtjänstverksamheten med fokus på myndighetsutövningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

StikerstäIler socialnämnden en öndamåIsenlig styrning ochledning au hemtjättst-
uerksamheten?
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t.p.7. KontrollmäI
För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har
följande û.a (+) kontrollmål ftrrmulerats:

1. Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövning
som är kända och tillämpas

2. Handläggningsproccsscns utformning gcr förutsättningar för
likabe<iömning och en rãttssäker hantiläggning

3. Det sker en strukturerad uppföljning av beslut och av utförda timmar i
förhållande till beslut

4. Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet

1.5. Metod och ølgr¿insnling
För granskningen har socialchef, avdelningschef myndighetsavdelning,
verksamhetschef äldreenheten, två handläggare inom äldreenheten samt
socialnämndens ordförande intervjuats. En telefonavstämning har hållits mcd
kommunens äldlestrateg och lcommuuens verksamhetschcf för utföraravdclningcn
lildreomsorg har gett kommentarer via mail.

Granskningen har utöver intervjuer genomförts genom dokumentstudier av
relevanta måI, riktlinjer och rutiner. Över dessa finns en förteckning i bilaga r. Även
aktuell statistik över ekonomi, volymer och beslut har inhämtats. En aktgranskning
av totalt 15 ärenden har gjorts.

Revisionsobjehet är socialnämnden. Granskningen har avgränsats till
socialnämndens ansvar avseende biståndsbedömning av hemtjänst för år zotS

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska rapporten.
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2. II emliöns t í Vo.llenttnlq, kotntÍnnt
Socialnämnden har bland annat ansvar för att tillgodose kommuninvånarnas
efterfrågan och behov av god service, omvårdnad och goda levnadsvillkor. Lagen om
valfrihetl (LOV) är införd inom hemtjänsten i kommunen sedan t januari zoro. Det
innebär att privata företag får ersättning av kommunen för att utföra tjänster, och
att den som blivit beviljad stöd får möjlighet att själv välja utförare. I Vallentuna
finns tio utförare avhemtjänst inklusive kommunens egenregi. To-TS%o av den
hemtjänst som utförs är inom den kommunala hemtjänsten. Natt- och larminsatser
utförs enbart av kommunens hemtjänst.

Socialförvaltningen är socialnämndens förvaltning. Förvaltningen har haft sin
nuvarande organisation i cirka två och ett halvt år. Förvaltningen består av ungefür
SSo personer, inklusive timanställda, fördelat på tre avdelningar under socialchefen
- myndighetsavdelningen, utföraravdelningen samt staben.
Myndighetsavdelningen består avfem enheter där äldreenheten ansvarar för
myndighetsutörmingen inom hemtjänsten. Äldreenheten består av ca tio tjänster
med en verksamhetschef, en samordnare (fr.o.m. r feb zorg vars uppgift blir
likställd biträdande chef), en boendesamordnade, två vårdplanerare och resten
handläggare.

Utföraravdelningen var zorS organiserad med en verksamhetschef och fyra
enhetschefer vilka ansvarar för olika geografiska områden inom kommunens
hemtjänst. Fr.o.m. zorg är det uppdelat med en verksamhetschef för särskilt
boende och en för hemtjänstdelen inom utföraravdelningen.

I Lag (eoo8:962) om valfrihetssystem
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3. Grsnskníngsresultøt
il.t. Ritcttinjer, rutitter och tillhöro;nde system ftr

tnyndíghefsutöuníng

Ka¡úrollrnöI t: Detfírnts ríktlinjer, rutíner och tillhörande systemfor
myndíglrctsutöwthtg sam öt" kända ach tillänryas.

S.t.t. lalcttogelser
Vid socialnämndens sammanträde 4 december zotS beslutades det om nya
Riktliujer för handläggning gällande äldre och personer med funktionsnedsättning
SoL, diarienummer SN zor8.uz. Riktlinjen beskriver arbetet med
biståndsbedömning och beskriver bl. a. beslutsgången och de olika insatser som kan
beviljas. I intervjuerna framkommer att den nya riktlinjen är välkänd i
verksamheten och att handläggare inkluderats i framtagandet av dem.

I nämndens protokoll framgår att revideringen av riktlinjen var planerad att
genomföras tidigare men att arbetet har skjutits upp under året på grund av hög
personalomsättning inom förvaltningen. Dettabekräftas även genom de intervjuer
som genomförts.

Verksamhetschefen för áldreenheten är ansvarig för att t-rnderlag, riktlinjer och
rutiner inom hemtjänstområdet finns och är aktuella. Verksamhetschef beskriver
att med hänsyn till att riktlinjen är ny har inte alla rutiner hunnit uppdateras ännu.
Den tidigare riktlinjen var antagen i juni zor5 och flera av de nuvarande rutinerna
är nedbrutna utifrån denna riktlinje. Vid intervjuer framkommer att en
processbeskrivning skall utarbetas framöver, vilket idag saknas.

Vi har tagit del av fyra delprocessbeskrirmingar uppdelat i stegen "Aktualisera och
förhandsbedöma","IJtreda och bedöma", "Besluta och avsluta handläggning" samt
"Följa upp insatser och avsluta insats". Dokumenten är uppdaterade under första
halvan av zot6. Till varje delprocess finns det utrymme för kommentarer och
hänvisning till broschyrer, checklistor, blanketter samt rutiner för dokumentation i
den al¡tuella delprocessen. Fullständig information utifrån dessa rubriker saknas i
fl era av delprocessbeskrirmingarna.

Vi har vidare tagit del av ett antal rutiner inom området, såsom "Rutin avseende
handläggningstider inom /lldreomsorgen" uppdaterad 2oL4-o4-o 4, "Rutin för
handläggning av ärenden på lildreenheten" som endast innehåller rubriker, samt
dokumentet "Traditionell biståndshandläggning hemtjänst" som saknar datum och
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innehåller kortfattade punkter kring hur handläggning av ärenden och uppföljning
av beslut går till.

Det finns en aktuell rutin för introduk¡tion av nyanställda vid
myndighetsavdelningen frân zotT-o6-z8. Introduktionen ska säkerställa att berörd
arbetstagare fär tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och
att medarbetaren ska känna sig behövd, delahig och nyttig och vi¡-a stanna kvar på
arbetsplatsen. I rutinen finns checklista för introduktionen och information kring
chefens ansvar samt att alla nyanställda bör få en fadder och vad fadderns uppgift
är. Det finns även ett dokument som heter Information - avdelningsgemensam
introdulition av medarbetare vid myndighetsavdelningen, upprättad 2or7-o1-28,
med övergripande information riktad till den nyanställde.

Avdelningschefen för myndighetsavdelningen påtalar att kommunen ska börja
använda IBIC (Individens Behov I Centrum). Förvaltningsledningen har dock tagit
ett beslut om att skjuta på införandet och genomföra en förstudie på området under
2OLg.

I intervjuerna beskrivs att dokumentation, rilitlinjer och rutiner tidigare har funnits
i en gemensam mapp digitalt men att det pågår ett arbete med att lägga över all
dokumentation i systemet Stratsys. Vid intervjuer framkommer att Stratsys har
använts inom förvaltningen i flera år men att det tagit tid att utbilda all personal i
systemet och att det dåvarit vihigt att fortsatt använda den gemensamma mappen
för att inte riskera att riktlinjer och rutiner blir svårtillgängliga. De intervjuade
handläggarna upplever att riktlinjer och rutiner finns tillgängliga för dem i Stratsys
och att de olika ruinerna i varierande utsträckning används i det dagliga arbetet.
Handläggarna beskriver svårigheter med Stratsys sökfunktion.

För myndighetsutörming används verksamhetssystemet Treserva. Vid intervjuer
framkommer att Treserva inte är tillräckligt optimalt. Det påtalas att det saknas
vissa funlitioner för att säkerställa att fattat beslut hänger samman med rätt
utredning. Det finns två personer inom äldreenheten som är så kallade super
users/expertanvändare, vilka bl. a. har utökade behörigheter att skicka
supportärenden till IT-avdelningen som kan korrigera felaktiga beslut i Treserva.

5.1.2. Bedömning
Ví b edötner kontr olbnälet s otn deluís uppfu llt. -

Detta bedömer vi utifrån att det finns uppdaterade riktlinjer för biståndsbedömning
inom äldreenheten som är antagna i socialnämnden.

Vi kan dock konstatera att inte alla rutiner som finns inom området är nedbrutna
från nuvarande riktlinje och behöver däravrevideras.
Riktlinjer och rutiner upplevs kända i organisationen.
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5.2. Förutsättning ar.ftr líks.bedötnning och
rci ttss¿i ker ha;ndläg gníng

Kantrollmâl p: Handläggningsprocess¿rls utfarmníng aerförutsättningarJör
Iíkabe döntning o ch en r ätts s öker hsndläg g ning .

5.2.1. Iakttagelser
S. 2. 1. i . Ansu ar sþr delníng o ch handläg g ning spr o ce s s
Förvaìtningse}efen ânsvarâr övergripanrìe för äìrìreomsorgcn i förwaltningcn.
Därtill finns en avdelningschef för myndighetsavdelningen och en för
utföraravdelningen samt en stabsavdelning som bland annat stöttar
myndighetsavdelningen och utföraravdelningen med processutveckling.
Förvaltningschefen och avdelningscheferna träffas i ledningsgruppsmöten en gång
per vecka. Avdelningscheferna har sedan i sin tur ledningsmöten inom sina
respektive avdelningar. Under avdelningschefen för myndighetsavdelningen finns
fem enheter med tillhörande verksamhetschef. Verksamhetschefen med ansvar för
äldreenheten sammankallar till morgonmöte med äldreenheten varje dag,
gruppmöte en gång i veckan samt APT en gång i månaden.

I intervjuerna framgår att det zotT och zor8 togs fram gemensamma
uppdragsbeskrivningar inom myndighetsavdelningen för verksamhetschef,
qqmnrrìnqrp r¡prl¡cqrnhetqrrfr¡enì¿ìqre rrtrpdninoqceì¿rpfprqre cqmf hqndläsqqrp

Avdelningschefen för myndighetsavdelningen påtalar att det är respektive
verksamhetschefs uppdrag att havidare dialog kring hur rollerna fungerar i
praktiken så alla förstår sitt uppdrag. Uppdragsbeskrivningarna beskriver de
generella uppdraget och rnål för rnyndighetsavdelningen samt de uppdrag som
åligger respektive yrkeskategori. De intervjuade beskriver att de känner till sina
respelitive uppdrag i enlighet med uppdragsbeskrirmingen och att de är medvetna
om dokumenten.

I och med Lag(zo17:6rz) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård har arbetsbelastningen på äldreenheten kring utskrivningsplaneringar
ökat och sedan i höstas är två av handläggarna ansvariga enbart för
vårdplaneringar. Resterande biståndshandläggare på enheten fördelar ärenden
mellan sig utifrån geografiska områden vilket innebär att alla biståndshandläggare
handlägger alla typer av ärenden. Verksamhetschefen beskriver att varje
handläggare har ca t3o ärenden var, inklusive ärenden om trygghetslarm.

Nedanstående statisk påvisar antalet ärenden per handläggare per den r november
zor8.
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I intervjuerna med handläggarna framgår att det inte finns några formella former
för samverkan mellan äldreenhetens handläggare och utförarna men att det är en
tät kontakt mellan handläggare och utförare avseende kunder på individnivå och
beslut. Handläggarna beskriver att de sinsemellan har olika rutiner för i vilka fall de
ringer till utföraren för att meddela om ett beslut. I de rutiner vi tagit del av finns
ingen information kring hur och när kontakt med utförare ska tas i samband med
beslut.

Avdelningschefen för myndighetsavdelningen redogör för den styrgrupp som finns
inom äldreområdet där man ska kunna lyfta frågor och funderingar mellan
myndighetsavdelningen och utförandesidan. En rutin för mötesstruktur och
styrgrupp fastställdes av Socialförvaltningens ledningsgrupp 2018-12-o5. Rutinen
innehåller information kring styrgruppens förutsättningar, dagordning samt
deltagare, vilka är strateg och verksamhetschefer från både myndighetsavdelningen
och utförarsidan inom områdena IFO, LSS, och äldreomsorgen. Avdelningschefen
för myndighetsavdelningen beskriver att tanken med gruppen är att den ska ha
mandat att fattabeslut och göra utvecklingsprocesserna inom området smidigare.

5.2. 1.2. Struktur er ftr likabedömníng
I intervjun med verksamhetschefen för äldreenheten beskrivs den kollegiala
granskning som görs på de veckovisa gruppmötena. I syfte att säkra likabedömning
har handläggarna möjlighet att ta upp ärenden som de anser svårbedömda eller av
någon anledning vill rådfråga sina kollegor om. Vi har tagit del av den rutin som
beskriver vad handläggaren ska förbereda för punlcter kring ärendet innan det tas
upp i gruppen, bl. a. vilken typ av ärende det är, aktuell hälsosituation för kunden
samt aktuella insatser. Vid intervjuer framkommer det dock att de ärenden som tas
upp vid gruppmötena oftast handlar om ledsagning och särskilt boende och inte om
hemtjänstbeslut.

I intervju framkommer att nya former för granskning av likabedömning är aktuellt i
och med den nya samordnare som börjar r februari zor9. Tanken är att
samordnaren ska ha systematiska avstämningar med alla handläggare kring deras
ärenden. Detta var tanken att även den tidigare samordnaren skulle göra men då

'z IFO står för individ- och familjeomsorg. LSS är en förkortning för lagen om stöd och
service till vissa fu nktionshindrade.
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denne också var ansvarig för korttidsplatserna fanns inte utrymme att göra
uppföljningar kring likabedömning i den utsträckning som var önskvärt.

S. 2. 1. S. Deleg ationsordning
Socialnämndens delegationsordning är godkänd av nämnden 2or4-L2-ró och
reviderad 2o18-o9-1. I den framgår att biståndshandläggare har rätt att fatta beslut
om hemtjänst upp till rzo timmar per månad, därefter är det verksamhetschef som
behöver fatta beslut om ytterligare tirnmar.

Dc intcrvjuadc handlöggûrna, vcrksamhctschcf samt avdclningschcf upplcvcr
delegationsordningen som tydlig och ár känd i verksamheten.

I intervjuer och saþranskning framkommer att biståndsbeslut beslutas avseende
insatser och inte timmar. Kund debiteras utifrån typ av insatser (personlig
omvårdnad eller service) och vilken tid på dygnet som hjälpen utförs, inte för antal
hemtjainsttimmar. På så sätt överensstämmer inte clelegationsordningen och det
pralrtiska heslutsförfarancì et,

S. 2. 1. 4. Biståndshandläg g arnas beslut
Nedanstående jämförelse påvisar samtligabeslutade insatser under zor8, med
beviljat antal timmar i snitt fördelat på handläggare.

Jämförelse 2018
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Nedanstående jämförelse avser antal insatsbeslut för respelitive handläggare under
zor8.
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Jämförelse 2018
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KöIIa : Vallenhtna kommun, Tresera a sammanställning ar

Det kan konstaterats utifrån ovan statistik att insatserna varierar mellan
handläggarna och vissa insatser som till exempel "personlig omvårdnad - dag" där
spannet är mellan 4,9 till 6,8.

Vidare kan vi konstatera att insatser såsom exempelvis städ, tvätt och promenad har
en mer jämn fördelning.

S. 2.1. S. Aktg ranskning
För revisionsgranskning har en kontroll av 15 avidentifierade hemtjänstärenden
gjorts. Dessa har granskats mot gällande lagar och kommunens styrande dokument.
Aktmaterialet som varit föremål för granskning har varit Beslutsmeddelande
(innehållande formulerad ansökan och beslut), Utredning samt
journalanteckningar kring beslut enligt tillämplig lag.

I de beslutsunderlag vi har tagit del av framgår inte omfattningen i tid för de
godkända insatserna. Av den anledningen kan vi inte stämma av besluten mot
gällande delegationsordning som enligt t6.4.t ger handläggare delegation om beslut
om hjälp i hemmet för äldre och funl<tionshindrade, nivå o-4, högst 12o timmar per
månad. Vidare noterar vi att motiv till beslut i flera fall kan förfydligas.

I majoriteten av de granskade akterna framgår exempelvis inte att handläggaren har
säkerställt att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Uppföljning av insatser dokumenteras i journalen.
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Kontrollfråga Kot¡r:ntentø.r

Finns ansökan, skriftlig eller
muntlig?

Vi noterar att de granskade akterna innehåller starkt varierande
uppgiftsmängd gällande inkommen ansökan. I tre av akterna noterar
vi att uppgifterna gällande vilket stöd som ansökts om inte framgår
tydliCt.

Firns beslut som täcker hela
ansökan?

Finns det en
utredning?

I tre av de r5 granskade akterna är den inft¡r¡nation som lämnats
gällande ansökan inte tillräcklig för att kunna bedöma beslutet mot.
Ett exempel är att det i en av akterna står att personen ansöker om
mindre insatser i samband med utskrivning från sjukhus. Det går
därmed inte att jämföra beslut om insatser med ansökan. För öwiga
tolvfinns bcslut som täcker ansökan.
En av de granskade aliterna saknar bifogad utredning.

lir besluten tydligt
formulerade?

Vår bedömning är att samtliga akter innehåller tydligt formulerade
beslut.

Framgår d.et av beslutet vilken
tidsperiod beslutet avser?

Ett av r5 granskacle beslut saknar slutdatum. Tre av de granskacle
besluten gäller tillsvidare, varav ett enbart gäller trygghetslarm.

Framgår det vem som är
beslutsfattare?

Ärbeslutet i enlighet med
delegations ordningen?

Ansvarig beslutsfattare framgår i samtliga granskade akter

Tre av de granskade besluten gdller ett omfattande stöd. Det framgår
dock inte av besluten hur många timmar/minuter som beslutade
insatser omfattar, vadör det inte går att stämma av mot
begränsningar i gällande delegationsordning.

Framgår det av
dokumentation/utredning
motiv till beslut?

Bn av de granskade akterna saknar utredning bifogad till beslutet,
varför motiv inte kan utläsas.

5.2.2. Bedömning
Ví b e dömer kontrollrn&let som deluÍs uppfu llt.

Detta bedömer vi utifrån att det finns systematiska veckomöten i syfte att säkra
likabedömning där berörd verksamhetschef och handläggare deltar.
Det finns en dokumenterad och antagen delegationsordning som vi kan konstatera
inte överensstämmer med de beslut som tas. Delegationsförteckningen utgår från
antal beviljade hemtjänsttimmar och beslut från verksamheten tas utifrån insatser
och vilken tid på dygnet som insatsen utförs.
Vi kan vidare konstatera, utifrån erhållen statistik, skillnader mellan handläggarnas
beviljade tid per brukare och månad. Detta indikerar på att en likvärdig
biståndsbedömning inte säkerställts.
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S.S. Uppfoljning su beslut oeh au u(ftrds tbntnør í
ftrh&llørnde tíll beslut

Kotúrolbnå\3: Det sker en strttktureraduppftIjnùtg au beslut och au utförda
tímnxtr i þrhållande till b e slut.

5.5.1. Iakttagelser

S. 5.1.1. Uppfoljníng du beslut
I Vallentuna kommun har det hittills inte funnits något system för att följa upp
utförda timmar i förhåIlande till beslut, utan statistik finns endast utifrån beviljade
timmar. I intervju med socialchef och i den statistik vi fått ta del av framkommer att
det finns planer och former för hur en uppföljning avutförda timmar i förhållande
till beslut ska se ut framöver.

Verksamhetschefen för äldreenheten beskriver att det finns genomförandeplaner
där det görs en uppföljning av hemtjänsttimmarna. Verksamhetschefen uppger att
det finns en välfungerande och löpande dialog med utförare kring förändrade behov
hos kunderna.

En typ av uppföljning av utförda timmar som görs är att ansvarig handläggare på
äldreenheten granskar inkomna fal¡turor från utförare och stämmer av mot
beställningen samt rapporterar om någon betydande awikelse framkommer.
Handläggarna beskriver att detta görs men att de saknar tid att vidare följa upp
beslut i den mån de önskar. De uppger att det saknas en systematik i hur
handläggare ska fö¡-a upp beslut som går ut, och att handläggarna får försöka att
skapa en överblick genom den lista av bevakningar över beslut som varje
handläggare har.

S. S. 1. 2. Utueckling au beuilj ade timmar
zorT hade totalt drygt åtta procent av befolkningen i kommunen som är 65 år eller
äldre beviljats hemtj änst.
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Tabeli i " Reviljade hemfiänsttirniliar" pr.r' rnå¡r;r¡ì .rc*ì pers{rn 65+

Beviljade/beräImade hem{iåinsttimmar
per månâd och person 65+

2ot4 2()15 2Ot6 2ot7

Vallentuna g6 98 g4 s4

Jämförbara kommuner g6 s4 s6 g6

Pendlingskommuner 36 36 36 35

Stockholms län g6 g7 gr ss

Riket 35 35 35 35

KäIIa: Kolada

Diagrarn r, Reviljade herntjänsttirnmar per månacl oc.h person 65*
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KäIla: Kolada

I tabellen och diagrammet ovan ser vi att de beviljade hemtjänsttimmarna i ordinärt
boende i Vallentuna har minskat något de senaste åren men trenden sticker inte ut
betydande i jämfört med andra kommuner.

Tabell a. Andel invånare 65+ av totalt antal invånare 65+,
i särskilt boende respektive ordinärt boende med hemtjänst, i procent.

2or4 2()15 2ot6 2ot7
Särskiltboende Vallentuna 3,3 2,7 2,3 2,7

Jämförbara kommuner 3,6 3,5 3,6 3,6
Pendlingskommuner 3,7 3,6 3,6 3,5
Stockholms län 3,8 3,7 3,8 3,8
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Ordinåirtboende Vallentuna 7,4 8,o 8,2 8,2

Jämförbara kommuner 6,6 2,6 2,6 7,6

Pendlingskommuner 2,9 8,o 8,o 8,o

Stockholms län 9,3 9,2 9,1 9,o
Riket 8,4 8,4

KäIIa: Kolada

Vi kan utifrån ovan statistik konstatera att antal invånare i särskilt boende har
minskat över tid i Vallentuna kommun. I jämförelse med jämförbara kommuner har
antal invånare i särskilt boende varit konstant mellan 2oL4-2ot7.
Vallentuna kommun har ökat antal invånare i ordinärt boende över tid. I jämförelse
med jämförbara kommuner har det skett en ökning mellan 2oL4-2ot5och därefter
varit konstant.

Diagram ¿. Andel invånare ó5+ av totalt antal inr'ånare 65+, i särskilt respektive
ordinärtboende, i procenf z,ot7.

KäIIa: Kolada

I Tabellerna och diagrammet ovan ser vi att det i Vallentuna är en något lägre andel
av invånare över 65 år som bor i särskilda boendeformer än i
jämförelsekommunerna. Samtidigt är det ungefär en lika stor andel som har
hemtjänst i ordinärt boende som i jämförelsekommunerna.

I intervjuerna framkommer att kommunen ser ett växande behov av platser på
särskilt boende med en befolkning som blir äldre och äldre. De intervjuade påtalar
att det i stort sett alltid är brist pä platser hos kommunens boenden vilket gör att
också tycket på korttidsplatser ökar samt att fler bor hemma länge med allt större
omvårdnadsbehov.
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3. 3. 1. 3. Intern kontr oll
I helårsuppföljningen av internkontrollplanen 2o:i7 framgår att äldreenheten inte
hatle ftiljt rulinen lu'ing uppftiljning av iutlivitluella beslul,, uren a[[ nrånga ärentle¡r
föfis upp innan bestämd tidsram på gmnd av förändrat omvårdnadsbehov.

I halvsårsuppföljningen av internkontrollplanen eorS framgår att kontrollen kring
ärendehantering för året gäller att skriftliga underlag finns samtliga kunder som får
en insats. Utfallet ska presenteras i helårsrapporten.

3.3.2. Bedömning
Ví b edömer kontrolhn&let s orn ej uppfullt.

Detta bedömer vi utifrån att det inte funnits något strukturerat system för
uppföljning av att brukarna får den insats som det beslutats om. De underlag vi
erhållit i granskningen avser endast beviljade timmar. Det pågår clock ett arbete
med att ta fram ett system för detta.

Nämnden har inte i enlighet med internkontrollplan för zorT följt upp densamma
avseende uppföljning av individuella beslut.
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5.4. Uppfoljníng och kontroll su ekonotní och
kuo,lítet

Kontrollmå|4: Det sker en struktut'erctduppfoljttittg ctu ekonotní ochkualítet.

5.4.1. Iakttagelser

3.4.1.1.Kommunens måI
Med kommunfullmäktiges mål som utgångspunkt formulerar nämnderna mål för
sina respektive områden, varav socialnämndens mål för zorS är följande:

Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet med
energi och miljö så att påverkan på miljön minskas.

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som lcánnetecknas av ett
gott ledarskap och en god arbetsmiljö.

Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten i
jämförelse med föregående år förVallentuna kommuns invånare.

Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv.

Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda
förutsättningar för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald
och valfrihet.

Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa
förutsättningar för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av
ständig tjänsteutveckling.

Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga
kundnytta på både kort och lång silit.

I socialnämndens verksamhetsplan formuleras flera aktiviteter för att uppf,'lla
respektive mål.

I uppdragsbeskrivningarna för handläggare, samordnare samt verksamhetschef
inom myndighetsavdelningen står följande:

Mål för myndighetsavdelningen
Myndighetsavdelningen har

en hög rättssäkerhet med fokus på invånarens bästa

en god samverkan både internt och externt
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. en god ekonomisk hushållning med en budget i balans

¡ ett utvecklingsarbete med flexibla strukturer och ett effektivt
resursutnyttjande inom avdelningen

Vid intervjuer framkommer att genomgång av målen för verksamheten görs i
samband med medarbetarsamtal. Vi kan i granskningen inte finna någon
beskrirming avhur de fyra målen i uppdragsbeskrivningarna hänger samman med
nämndens mål eller aktiviteter. Avdelningschefen för Myndighetsavdelningen
uppger att samstämmighet mellan målen i verksamhetsplanen och
uppdragsbeskrivningarna är något som förvaltningen kommer att jobba med under
2OL9.

S. 4. 1. 2. UppftIjníng au n7åI
Vid intervjuer framkommer att nämnden erhåller uppföljningar kring
verksamhetsmålen i tertialrapporterna samt årsrapporten, och uppföljningar kring
ekonornin i månadsuppföìjningar för februati, juni och oktober, i
tertialrapporter/bokslut för april, augrrsti och december samt årsrapporten.
Nämnden får därmed ekonomisk rapportering för att följa utvecklingen av
äldreomsorgen och hemtjänsten varannan månad. Rapporterna presenteras genom
att ledamöterna får rapporten skickad till sig och att det sedan under sammanträdet
hålls en kortare dragning med en PowerPoint. De ekonomiska uppföljningarna
innchållcr prognoscr för hclårsutfall och analyser till utfallet. Vi har i granskningen
tagit del av underlag där detta styrks.

Bedömning av måluppfyllelse för verksamhetsmål redovisas genom s¡rmboler med
fürgerna grönt, gult och rött. Grönt innebär att utfallet stämmer överens med
uppsatta mål - uppfullt. Gult innebär att resultatet inte är helt uppnått jämfört mecl
uppsatta mål - delvis uppfyllt/arbete pågår. Rött innebär att inga/begränsade
framsteg ár påvisade för att uppnå uppsatta mäl - ej uppfullt.

I delårsrapporten januari-augusti zorS framkommer att sex av nämndens mål
prognostiseras att upp$illas medan ett måI, Socíalnämnden skauara en attraktiu
arbetsgiuare somkönnetecknas au ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö,
prognostiseras att ej bli uppfyllt och har en låg förändringstakt. Anledningen till att
måiet inte förväntas att upptyiias anges vara att andeien heltidstjänster i
verksamheten inte har ökat samt att andel sjukfrånvaro överstiger 6,5 procent.

5.4.1.5. Budget och budgetansuar
Rambudgeten för socialnämndens uppgår för år zor8 till SoB,9 mnkr. Det finns
ingen budgetpost specifikt för hemtjänst utan budgeten är fördelad på följande
poster: politiskverksamhet, förvaltningsövergripande, insatser enligt SoL, insatser
enligt LSS, HSL samt förebyggande insatser. Ett underskott om 28,1 mnkr för
socialnämnden prognostiseras för zor8. De största awikelserna finns inom insatser
enligt LSS samt förvaltningsövergripande poster.

Enligt intervjuer framkommer att det varit otydlighet vem som haft budgetansvar
för deberörda verksamheterna under zorT-zor8.Inför zorg har det tydliggiorts att
budgetansvaret är på respektive verksamhetschef. Inför zorg har det även
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tydliggjorts hur stabens ekonomifunhion ska stötta verksamhetscheferna.
Verksamhetscheferna ska också vara delaktiga i budgetarbetet fr.o.m. zor9.

S. 4. 1. 4. Kostnader ftr kommunens hemtj änst
En jämförelse av kommunens kostnader för hemtjänst har gjorts. Jämförelsen visar
att Vallentunas kostnader för hemtjänst ligger lägre än jämförbara kommuner,
kommuner i Stockholms län, pendlingskommuner liksom riket i öwigt.

Tabell 3. Kostnad hern{iänst äldreomsorg, kr/brukare

2Ot4 2o15 zot6 zotz
Vallentuna LSo 449 156 o16 146 zz5 tST 2o9

Jämförbara kommuner Lgtgg4 18S 999 194t92 19695r

Stockholms län 186545 t8r877 t9t4g2 rgt7go

Pendlingskommuner zr5 r83 zr7 446 zzz86t 2go o74

Riket 22257L 232409

KäIIa: Kolada

S. 4. t. S. Ku alit et suppfolj ning
I dokumentet Uppföljningsplan 2ot7-2otg avtal, egenkontroll och tillsyn med
diarienummer zo16.188, framgår att uppföljningar ska ske genom avtals-
uppdragsuppföljningar, hälso- och sjukvårdstillsyner, kompletterade uppfriljningar
samt ekonomisk uppföljning av externa utförare. Det anges att avtalsuppföljningar
inom hemtjänsten ska genomföras ojämna år, utan HSl-tillsyn, vid ca sex stycken
enheter men att samtliga utförare ska omfattas av del av uppföljningen.

Det framkommer att löpande kontroller skall utföras av externa utförares
ekonomiska förhållanden. Enligt uppföljningsplanen ska det också finnas ett
pågående arbete med egenkontroll inom allaverksamheter.

Avtals- och uppdragsuppföljning för hemtjänsten 2ot7 presenterades på nämndens
sammanträde zo13-o3-o6. Den samlade bedömningen är att samtliga utförare
arbetar för att verksamheten ska ha god kvalitet och tillförsäkra kunderna goda
levnadsvillkor, men att det skiljer sig åt hur utvecklingsinriktat och metodiskt detta
arbete är. Uppfö¡-ningen visar att avtal och uppdrag till stora delar fö¡-s men att det
finns förbättringspotential inom vissa områden. Ett område som nämns är så kallad
social dokumentation, vilket t. ex. handlar om journalanteckningar om hur en insats
har utförts vilket ska vara ett verþg för personalen. I vissa verksamheter är
anteckningarna mycket kortfattade och lång tid kan löpa mellan anteckningarna.
Ett annat område är det systematiska utvecklingsarbetet inom vilket det kan finnas
behov av att öka personalens kunskaper kring awikelsehantering.

Vid intervjuer påtalas att internkontroll, egenkontroll och annan uppföljning av
verksamheten, så väl som ekonomin, fungerar väl och att man lyckas fånga upp de
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aspekter som är i behov av åtgärder. Sociaichcfcn bcsi<river vi<iare att <iet inte aiitiri
tinns en utarbetad systematik kring hur uppföljningen dokumenteras.

I mail från verksamhetschef för utföraravdelningen äldreomsorg framkommer att
Stratsys används för att utföra egenkontroller genom att kvalitetsparametrar
rapporteras in i systemet. I äldreomsorgens rapport löpande egenkontroll zor8
framkommer uppföljningar inom otnrådeua kund, arùel.suriljö, syslenraliskt
utvecklingsarbete, åtgärder samt miljöarbete.

5.4.1 . 6. Bn tka rt tn d ersökning ar
Kommunen genomför varje år en brukarundersökning som kallas 'Vad tycker de
äldre?". Undersökningen är för k¡nder inom såväl exteln som komrnunal regi på
särskilt boende eller med hemtjänstinsatser. I sammanställningen av 2o1B års
"-,1^-.Äl'-;-- f-^-t.^*ñ^ü ^+ ^"^*^4-^l-.^--^^-- -.9++ *^l -9-^¡ .!I-fI¿ -^ -l r: l:----üriLlçrùutalrir16 iidi¡¡iaiiiriiiiËi aLL övalsli'cl(vcilSeii BaLL ffc(I Ifatûf jAmlûft Ii.rgc li(iigafg
år till 6z procent. Sammantaget placerar sig Vallentuna mycket bra i jämförelsen
med liknande kommuner och jdmfört med snittet i rikct. Ncdan töljcr ctt par bilder
från kouunutìelts egetr sarnrnansl"ällning av undersökningar. NKI står för nöjd kund
index.

Jämförelse med riksmedel, Hemtiänst, NKI
94

a8 !8 8a

r2010

"o.J 
.d "-"" doçô dp' .,C *d d_*."n_."d

5.4.2. Bedörnning
Ví b ed.ömer kontr olbnãlet s otn deluís uppfullt.

Vid bedömer det utifrån att ekonomisk rapportering sker varannan månad till
nämnd.

Ekonomisk rapportering sker i samband med månadsrapporter, tertialrapporterna
samt årsrapporten. uppföljning avseende mål för myndighetsavdelningen sker
genom tertialrapporterna samt årsrapporten. Det har dock i granskningen
framkommit otydligheter vem som har budgetansvar för berörda verksamheter
under zotT-zot9.
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Vi har tagit del avföljande dokument

Verksamhetsberättelse socialnämnden eorT
Verksamhctsplan zorS
Delårsrapport zorS
Månadsuppföljning j anuari-februari
Månadsuppföljning j anuari-juni
Tertial r (ekonomisk uppföljning januari-april)
Internkontrollplan zor8 helårsuppföljning
Internkontrollplan zorB halvårsuppföljning
Organisationsskiss för socialförvaltningen
Uppföljningsplan zorT-zotg avtal, egenkontroll och tillsyn
Avtals- uppdragsuppföljning hemtjänst zorT
Medarbetarenkät för hemtjänsten i egenregi
Brukarundersökningen'Vad tycker de äldre?"
Socialnämndens delegationsordning
Uppdrag för handläggare på Äldreenheten
Uppdrag för samordnare inom m¡'ndighetsavdelningen
Uppdrag för verksamhetschefer inom myndighetsavdelningen
Information avdelningsgemensam introduk¡tion av medarbetare vid
myndighetsavdelningen
Introduktion av medarbetare på myndighetsavdelningen

Vidare harvi fått del avföljande riktlinjer och rutiner:

. Riktlinjer för handläggning gällande äldre och personer med
funktionsnedsättning SoL, antagen zorS-rz-o4

. Riktlinjer handläggning äldre och personer med funktionsnedsättning SoL,
antagen zo15-o6-15

. Delprocess 1 - Aktualisera och förhandsbedöma

. Delprocess 2 - Utreda och bedöma

. Delprocess 3 - Besluta och avsluta handläggning

. Delprocess 5 - Följa upp insatser och avsluta insats
e Rutin för handläggning av ärenden på Äldreenheten
. Rutin avseende handläggningstider inom Äldreomsorgen
. Traditionellbiståndshandläggninghemtjänst
. Mall för ärendegenomgång
o Rutin för mötesstruktur, styrgrupp för verksamhetsområde
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISIONEN

MISSIV

20L9-03-29

SOCIALNÄMNDEN

Kontroll av handläggningstider och avtals-
trohet i barn- och ungdomsärenden
PwC har på uppdrag av oss ftirtroendevalda revisorer genomftirt en granskning i syfte att
bedöma handläggningstider inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård
samt avtalstrohet i samband med institutionsvård.

Det är utifran rättssåikerhetssynpunkt viktigt att myndigheter handlåigger ärenden så snabbt
och enkelt som möjligt. Det finns beståimmelser om detta i Förvaltningslagen. S?irskilda
tydliggöranden avseende handl2iggningstider kopplat till behovet av ingripande ftir ett
barns sþdd eller stöd finns i Socialtjänstlagen. Det är också viktigt att det i samband med
placering i det enskilda ärendet upprättas avtalpâ ett korrekf sätt och att avtalet är i linje
med upphandlat ramavtal.

Utifran genomftird granskning är PwC:s sammanfattande bedömning att socialnämnden
inte säkerställt en god ändamålsenlighet med avseende på handläggningstider. Vidare görs
den sammanfattande bedömningen att nämnden till viss del har en tillr?icklig intern kon-
troll vad gäller avtalstroheten i samband med placeringar av bam och unga på institution.

Vår bedömning avseende handläggningstiderna grundar vi på fìiljande kontrollmål

REVIS¡ONEN
TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 . FAX 08-587 850 88
KOM MU N@VALLENTUNA. SE

tffi]
E¡

Vallentuna
kommun

(

Kontrollmål Bedömning

Har skyddsbedömning genom-
ftirts i enlighet med lagstiftning-
ens krav när anmälan inkommit
till socialtjänsten rörande barn
eller unga?

Till viss del

Det har under den period som granskats inte funnits något sys-
tematiskt sâtt att dokumentera och synliggöra att skyddsbedöm-
ningar har genomftirts på det sätt som lagstiftaren kräver. Verk-
samheten har under hösten 2017 blivit uppmärksammade på

bristerna och har upprättat riktlinjer samt skapat standards ftir
dokumentation. Det ger fÌirutsättningar ftjr framtida fiirbättring-
ar på området.

Har utredningar inletts skynd-
samt i de fall utredning ska inle-
das?

Till viss del

Vi kan konstatera att beslut om att inleda utredning i huvudsak
sker inom den lagstiftade tidsgränsen. Granskningen visar på ett
antal ärenden där utredningar ej inletts skyndsamt. Det kan bero
på bristande hantering i verksamhetssystemet.
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISIONEN

MISSIV

20 19-03 -29

SOCIALNAMNDEN

Bedömningen avseende avtalstrohet grundar vi på fÌiljande kontrollmål

Efter genomftird granskning lämnas fÌiljande rekommendationer:

REV¡S¡ONEN
TUNA TORG 1 ' 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00' FAX 08-587 850 88
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Har utredning skett sþndsamt?
Har beslut om fÌirlängd utred-
ningstid tagits i de fall utred-
ningstiden överskrids?
Finns det en god hantering av
verksamhetssystemet ftir att ñ ut
rätt statistik avseende utrednings-
tider?

Inte alls

Vår bedömningär a|t det finns brister vad gäller ftiljsamhet till
lagstiftning avseende utredningstid. Det saknas också i stor
omfattning beslut om att utredningstiden ska ftirlåingas. Vår
bedömning är att statistiken i systemen i huvudsak är korrekt
varftir åtgärder kråivs i verksamheten flor att komma tillrätta
med bristerna.

Finns en systematisk uppfoljning
och egenkontroll med avseende på

handläggningstider?

Till viss del

Verksamheten har uppmärksammat bristema som råder avse-
ende skyddsbedömningar och utredningstider. Till viss del ftiljs
detta upp genom egenkontroller i verksamheten. Egenkontrol-
lerna är systematiserade genom verksamhetens kvalitetsled-
ningssystem. Vi kan dock inte fastställa att rapportering avse-
ende utredningstider sker till nämnden.

Kontrollmål Bedömning

Råder god avtalshohet i samband med
placering av bam och unga?

Inte alls

Vår bedömningâr att ett fåtal av de granskade place-
ringarna har giorts utifrån gällande ramavtal.

Finns en systematisk uppftiljning och
egenkontroll med avseende på avtalstro-
hef?

Till viss del

Nåimnden har i sin riskanalys inlor framtagande av
intemkontrollplan uppmärksammat brister vad gäller
avtal och upphandlingar. Kontroller har giorts inom
ramen für internkontrollarbetet.

\
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VALLENTUNA KOMMUN
REVIS¡ONEN

SOCIALNAMNDEN

Socialn?imnden bör fortsatt fÌilja att de åtgåirder som vidtagits avseende brister i re-
dovisning av utfÌirda sþddsbedömningar ger önskade effelfer.
Socialnämnden bör också säkerställa att utredningstider füljer gällande lagstift-
ning.
Socialnåimnden bör vidare säkerställa att det råder en avtalstrohet i samband med
placeringar av barn och unga.

Modig
Ordforande

Distribution av granskningsrapport - Kontroll av handläggningstider och avtals-
trohet i barn- och ungdomsärende
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Sammanfattning och revisionell bedöm-
ning 

Det är utifrån rättssäkerhetssynpunkt viktigt att myndigheter handlägger ärenden så 

snabbt och enkelt som möjligt. Därav finns det bestämmelser kring detta i Förvaltningsla-

gen. Särskilda tydliggöranden avseende handläggningstider kopplat till behovet av ingri-

pande för ett barns skydd eller stöd finns i Socialtjänstlagen. Det är också viktigt att det i 

samband med placering i det enskilda ärendet upprättas avtal på ett korrekt sätt och att 

avtalet är i linje med vad som är gällande i upphandlat ramavtal.  

Mot bakgrund av ovanstående och utifrån genomförd riskanalys har revisorerna i Vallen-

tuna kommun beslutat att genomföra en granskning avseende handläggningstider inom 

individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med 

institutionsvård. PwC har fått uppdraget att genomföra granskningen.  

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden inte har säkerställt en god 

ändamålsenlighet med avseende på handläggningstider.  

Vår bedömning avseende handläggningstiderna grundar vi på följande kontrollmål: 

Kontrollmål Bedömning 

Har skyddsbedömning genom-
förts i enlighet med lagstift-
ningens krav när anmälan in-
kommit till socialtjänsten rö-
rande barn eller unga? 

Till viss del  

Det har under den period som granskats inte fun-
nits något systematiskt sätt att dokumentera och 
synliggöra att skyddsbedömningar har genomförts 
på det sätt som lagstiftaren kräver. Verksamheten 
har under hösten 2017 blivit uppmärksammade 
på bristerna och har upprättat riktlinjer samt 
skapat standards för dokumentation. Det ger för-
utsättningar för framtida förbättringar på områ-
det.  

Har utredningar inletts skynd-
samt i de fall utredning ska in-
ledas? 

Till viss del 

Vi kan konstatera att beslut om att inleda utred-
ning i huvudsak sker inom den lagstiftade tids-
gränsen. Granskningen visar på ett antal ärenden 
där utredningar ej inletts skyndsamt. Det kan bero 
på bristande hantering i verksamhetssystemet.  

Har utredning skett skynd-
samt? 
Har beslut om förlängd utred-
ningstid tagits i de fall utred-
ningstiden överskrids? 
Finns det en god hantering av 

Inte alls 

Vår bedömning är att det finns brister vad gäller 
följsamhet till lagstiftning avseende utredningstid. 
Det saknas också i stor omfattning beslut om att 
utredningstiden ska förlängas. Vår bedömning är 
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verksamhetssystemet för att få 
ut rätt statistik avseende ut-
redningstider? 

att statistiken i systemen i huvudsak är korrekt 
varför åtgärder krävs i verksamheten för att 
komma tillrätta med bristerna.  

Finns en systematisk uppföljning 
och egenkontroll med avseende 
på handläggningstider? 

Till viss del 

Verksamheten har uppmärksammat bristerna 
som råder avseende skyddsbedömningar och ut-
redningstider. Till viss del följs detta upp genom 
egenkontroller i verksamheten. Egenkontrollerna 
är systematiserade genom verksamhetens kvali-
tetsledningssystem. Vi kan dock inte fastställa att 
rapportering avseende utredningstider sker till 
nämnden. 

 

Vår sammanfattande bedömning är vidare att socialnämnden till viss del har en till-

räcklig intern kontroll vad det gäller avtalstroheten i samband med placeringar av barn 

och unga på institution. 

Bedömningen avseende avtalstrohet grundar vi på följande kontrollmål 

Råder god avtalstrohet i sam-
band med placering av barn och 
unga? 

Inte alls 

Vår bedömning är att ett fåtal av de granskade 
placeringarna har gjorts utifrån gällande ramav-
tal.  

Finns en systematisk uppfölj-
ning och egenkontroll med av-
seende på avtalstrohet? 

Till viss del 

Nämnden har i sin riskanalys inför framtagande 
av internkontrollplan uppmärksammat brister 
vad gäller avtal och upphandlingar. Kontroller 
har gjorts inom ramen för internkontrollarbetet. 

 
Vi lämnar följande rekommendationer: 

 Socialnämnden bör fortsatt följa att de åtgärder som vidtagits avseende brister i 
redovisning av utförda skyddsbedömningar ger önskade effekter.  

 Socialnämnden bör också säkerställa att utredningstider följer gällande lagstift-
ning.  

 Socialnämnden bör vidare säkerställa att det råder en avtalstrohet i samband med 
placeringar av barn och unga.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Det är från rättssäkerhetssynpunkt viktigt att myndigheter handlägger ärenden så snabbt 

och enkelt som möjligt. Därav finns det bestämmelser kring detta i Förvaltningslagen. 

Särskilda tydliggöranden avseende handläggningstider kopplat till behovet av ingripande 

för ett barns skydd eller stöd finns i Socialtjänstlagen. 

Beslut om placering i hem för vård och boende (HVB) fattas av socialnämnden i respek-

tive kommun. Placeringen kan ske med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid vård med stöd av LVU är det förvalt-

ningsrätten som prövar frågan om vård. Socialnämnden har ansvaret för att den enskilde 

får det stöd och hjälp som behövs under tiden i vård. 

Samtidigt visar den utredning som kommunen gjorde av socialnämndens verksamhet 

2017 att budgeten för köp av platser i hem för vård och boende (HVB) för barn- och unga 

samt vuxna redovisade ett budgetöverskridande med 6,4 mnkr att jämföra med budget 

som uppgick till 8,3 mnkr, dvs verksamheten kostade 14,7 mnkr. 

I utredningen framgick att verksamheterna ”HVB-placeringar för barn och ungdomar” 

och ”HVB-placeringar för vuxna” har båda haft en kraftig ökning under 2017. Som följd av 

denna kraftiga ökning redovisades en negativ budgetavvikelse med 6,4 mnkr i bokslutet 

2017 för barn och unga samt vuxna. 

I utredningen anges vidare att andelen placeringar inom HVB för barn och unga ökat och 

kan förklaras av att kommunen under lång tid har försökt behålla dessa personer i insat-

ser på hemmaplan. Detta resulterade i ett något lägre antal placeringar under 2016, vilket 

kan ses som ett trendbrott på en ökande tillväxt sedan 2009. Vilket har motverkats av den 

höga personalomsättningen åren 2016-2017 då samarbetet mellan familj och handläggare 

gått förlorad. Detta har i sin tur resulterat i oundvikliga LVU och/eller HVB-placeringar. 

Bristande rutiner och inaktuella riktlinjer har lett fram till denna kompetensförlust som 

följd av den höga personalomsättningen och har blivit tydlig i och med att nya handläg-

gare inte kunnat förlita sig på de dokument som funnits för en korrekt och rättssäker 

handläggning. 

Placering på institution är en insats som kräver kvalificerat åtagande och är höga kostna-

der för kommunen. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ställer krav på att kommunen 

upphandlar institutionsplatser, om det inte råder särskilda förhållanden. 

Mot bakgrund av ovan och utifrån genomförd riskanalys har revisorerna beslutat att ge-

nomföra en granskning avseende säkerställande av handläggningstider inom individ- och 

familjeomsorgen barn och ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med användande av 

institutionsvård. PwC har fått uppdraget att genomföra granskningen. 

1.2. Revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningens övergripande revisionsfråga är: 
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Har socialnämnden säkerställt 

 en god ändamålsenlighet med avseende på handläggningstider samt 

 en tillräcklig intern kontroll vad det gäller avtalstroheten i samband med place-
ringar av barn och unga på institution?  

  

1.3. Kontrollmål 
För att besvara den övergripande revisionsfrågan har ett antal kontrollmål formulerats: 

 Har skyddsbedömning genomförts i samband med att anmälan inkommit till soci-
altjänsten rörande barn handlagts i enlighet med lagstiftningens krav? 

 Har utredning inletts skyndsamt i de fall utredning ska inledas? 

 Har utredningen genomförts skyndsamt, max 4 månader? 

 Finns beslut avseende förlängning av utredningstid i de fall då denna överstiger 4 
månader? 

 Stämmer statistiken i systemet avseende antalet aktuella ärenden överens med det 
faktiska antalet aktuella ärenden? 

 Råder det god avtalstrohet i samband med placering av barn och unga? 

 Sker någon egenkontroll med avseende på ovanstående områden? 

 Sker någon systematisk uppföljning och återkoppling av handläggningstider samt 
avtalstrohet (institutionsplaceringar) till socialnämnden? 

1.4. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att omfatta handläggning av barn och ungdomsärenden inom 

individ- och familjeomsorgsnämndens ansvarsområde. Granskningen kommer inte att 

omfatta rättssäkerheten i andra avseenden än handläggningstider. Granskningen kommer 

i huvudsak ha fokus på kontroller av genom kvantitativa data och statistik vilket innebär 

ett klargörande av hur det ser ut, men inte till fullo varför det ser ut så. 

1.5. Metod 
Granskningen har till stor del utförts genom kontroller av data hämtat ur socialtjänstens 

verksamhetssystem. De data som har använts är det som verksamheten överlämnat.  

Samtliga placeringar gjorda under perioden november 2017 till oktober 2018 har omfat-

tats av granskningen avseende utredningstider. 

Ett urval gjordes av 15 ärenden där placeringar gjorts under perioden november 2017 till 

oktober 2018. Urvalet gjordes utifrån en avidentifierad lista och valet av akter styrdes för 

att få en spridning med placeringar som var gjorda vid olika tillfällen under året.  

Intervju samt avstämning av rapport har skett med verksamhetschef.  
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2. Granskningsresultat 

2.1. Skyddsbedömning i samband med att anmälan 
inkommit 

Har skyddsbedömning genomförts i samband med att anmälan inkommit till socialtjänsten 
rörande barn handlagts i enlighet med lagstiftningens krav? 

När en anmälan enligt Socialtjänstlagens 11 kap 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden 

genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. 

En sådan bedömning ska göras samma dag som anmälan inkommer eller i vissa särskilda 

fall nästkommande dag och den ska dokumenteras. Vi har granskat 15 ärenden där bar-

net/den unge under slutet av 2017 och början av 2018 blivit placerat. Vid granskningen 

har vi kontrollerat huruvida det finns en dokumenterad bedömning avseende omedelbart 

skydd. Vi har också granskat rutiner och riktlinjer som finns upprättade för området. 

2.1.1. Iakttagelser 

Vid genomförd aktgranskning kan vi konstatera att urvalet av akter i huvudsak var barn 

och unga som omplacerades från en placering till en annan. Det innebär att dessa barn 

redan var i socialtjänstens omsorg och skydd när de aktualiserades för en ny placering. 

Det faktum att vi enbart hittade tydliga skyddsbedömningar i enstaka ärenden är troligtvis 

en konsekvens av detta.   

Enligt granskad dokumentation så kan vi konstatera att IVO1 i oktober 2017 gjort en till-

syn i kommunen och tittat på skyddsbedömningar i enskilda ärenden. IVO konstaterade 

att det i tillsynen påvisades klara brister vad det gäller bland annat skyddsbedömningar-

na. Vid genomförda intervjuer bekräftas detta och det framkommer att det under hösten 

2017 och våren 2018 vidtagits åtgärder genom att ta fram rutiner avseende förhandsbe-

dömningar och skyddsbedömningar samt att det har informerats om detta i verksamhet-

en. Under våren 2018 infördes också ett särskilt stycke i förhandsbedömningarna för att 

tydliggöra att skyddsbedömning genomförts. Vid den granskning av akter som vi gjort kan 

vi konstatera att vi funnit den rubriken i ett av ärendena. Det är en aktualisering som skett 

senare under våren 2018.  

Vi har tagit del av barn och familjeenhetens rutiner för handläggning av förhandsbedöm-

ningar, daterad 2018-09-21. Rutinen anger att förhandsbedömning är det första som görs 

vid barn/ungdoms behov av skydd eller stöd. Gällande skyddsbedömning anges det i ruti-

nen att det görs utifrån de uppgifter som kommer in samma dag som anmälan kommer. 

Bedömning ska göras omgående och dokumenteras i förhandsbedömningen.  

Det finns även en checklista för förhandsbedömningar där skyddsbedömning är en del av 

checklistan. I checklistan anges att skyddsbedömning ska ha gjorts samma dag eller sen-

ast en dag efter att anmälan har inkommit.  

                                                             
1 Inspektionen för Vård och Omsorg 
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2.1.2. Kommentarer och bedömning 

Vi kan utifrån stickproven inte säkerställa att skyddsbedömningar sker på ett systematiskt 

sätt. Rutiner och checklistor har dock upprättats och införandet av en standardiserad ru-

brik avseende skyddsbedömningen bedömer vi som positiva åtgärder för att komma till 

rätta med identifierade brister.  

Vår bedömning är att nämnden bör fortsatt följa verksamhetens arbete med skyddsbe-

dömningar. Det är tydligt att det förelegat påtagliga brister och området är har väsentlig-

het för barn och ungas skydd.  

2.2. Inledd utredning 

Har utredning inletts skyndsamt i de fall utredning ska inledas? 

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan 

eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon 

åtgärd av nämnden (11 kap. 1 § SoL). 

När det gäller en förhandsbedömning av en anmälan gäller särskilda regler för när ett 

beslut senast ska fattas. En förhandsbedömning ska i normalfallet ta kortare tid än 14 da-

gar. Om det finns synnerliga skäl kan förhandsbedömningen ta längre tid än 14 dagar. 

Vi har i granskningen tittat närmare på antalet anmälningar och ansökningar som in-

kommit till kommunen samt inom vilken tidsfrist beslut fattats om att inleda utredning i 

de fall det behövs.  

2.2.1. Iakttagelser 

Inkomna ärenden, utveckling och fördelning 

Ett utdrag ur verksamhetssystemet avseende samtliga aktualiseringar och utredningar för 

barn och unga 0-20 år under perioden 171101 till 181031 har sammanställts och gåtts ige-

nom. Totalt inkom 1088 ärenden november 2017 till oktober 2018 (12 månader). Det 

finns en uppåtgående trend under året med ökande antal inkomna ärenden, anmälningar 

och ansökningar. Flest enskilda ärenden inkom under oktober 2018, 112 ärenden. Se ne-

dan diagram. 
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Av de 1088 inkomna ärendena avsåg totalt 1031 ärenden anmälningar och ansökningar, 

ytterligare 57 ärenden avser övriga orsaker. Övriga aktualiseringar avsåg registerutdrag, 

yttranden, rådgivning, inkommen handling och ungdomstjänst. Under perioden avsåg 7 

procent av aktualiseringarna ansökningar och 86 procent var anmälningar. Flera anmäl-

ningar och ansökningar kan ske på en och samma individ vilket innebär att tabellen inte 

gäller 1088 olika individer utan unika inkomna anmälningar och ansökningar. 

Den vanligaste orsaken till aktualisering av ärende är relationsproblem i familjen därefter 

kommer; missbruk, beteendeproblem/socialt nedbrytande beteende, psykisk ohälsa och 

våld inom familjen.  

Vid genomförd intervju framkommer att Vallentuna kommun har fått allt mer av en stor-

stadsproblematik vilket innebär att det förekommer mer allvarlig problematik bland ung-

domarna och att det exempelvis kan förekomma vapen.  

När ett ärende inkommer sker en aktualisering och en förhandsbedömning där ett beslut 

fattas om att antingen inleda utredning eller att inte inleda utredning. Detta innebär att 

det är först efter att aktualiseringen är avslutad som en utredning inleds. Diagrammet 

nedan visar antal dagar från att ärendet inkommer till att aktualisering-

en/förhandsbedömningen är avslutad. Majoriteten av aktualiseringarna, 87 procent av-

slutas inom 15 dagar. Totalt 35 förhandsbedömningar tog under perioden 30 dagar eller 

längre att slutföra. 

Diagrammet nedan ska läsas som så att det är absolut flest ärenden där beslut om att in-

leda eller inte sker inom 3 dagar. Det är även relativt många där ställningstagande av om 

utredning ska inledas eller inte sker i samband med att den lagstiftade gränsen om 14 da-

gar infaller eller direkt nästföljande dag. Vi kan dock se att det finns något ärende som 

avslutats efter 65 dagar. Det sannolika är detta är dock att ärendena inte hanterats på ett 

korrekt sätt i systemet. Enligt statistiken som vi fått del av är det ett ärende som legat öp-

pet i 91 dagar utan att det har tagits ställning till om utredning ska inledas eller inte.  
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2.2.2. Kommentarer och bedömning 

Vår bedömning är att verksamheten har haft ett ökat tryck av aktualiseringar och att det 

har funnits svårigheter att hålla den lagstiftade gränsen om skyndsam bedömning om max 

14 dagar. Nämnden bör säkerställa att verksamheten har arbetssätt som innebär att för-

handsbedömningar genomförs på ett ändamålsenligt sätt och att förutsättningar finns för 

att göra detta inom den lagstiftade tidsgränsen.  

2.3. Skyndsam utredning 

Har utredningen genomförts skyndsamt och stämmer statistiken? 

Enligt Socialtjänstlagen 11 kap. 2§ så ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara slut-

förd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att 

förlänga utredningen för viss tid. 

Nämnden kan i undantagsfall besluta om att förlänga utredningen en viss tid om det finns 

särskilda skäl (11 kap. 2 § andra stycket SoL). Nämnden får dock inte besluta att förlänga 

tiden ”tills vidare”, utan måste fatta beslut om att förlänga för en viss bestämd tid. Av för-

arbetena framgår att en förlängning kan bli aktuell till exempel om en barnpsykiatrisk 

utredning eller polisutredning i ett fall av övergrepp mot barn inte kan slutföras inom den 

föreskrivna tiden och om dessa handlingar är viktiga för socialnämndens beslut. Det in-

nebär i praktiken att orsaken till förlängningen av utredningstiden ska vara att andra ak-

törer utanför socialtjänstens makt behöver mer tid.  

Inom socialtjänsten måste det finnas ett rimligt utrymme för att genomföra även mer 

komplicerade eller omfattande utredningar. Det är enligt Justitieombudsmannen en ange-

lägen uppgift för varje kommun att bevaka att de barnavårdande funktionerna sköts på ett 

tillfredsställande sätt.2  

Vi har utifrån verksamhetsdata granskat samtliga inledda utredningar under perioden 1 

november 2017 till 31 oktober 2018 avseende utredningstid. Den lagstiftade gränsen om 

fyra månader skulle rent teoretiskt kunna innebära ett maximalt intervall för utredningen 

på 120-123 dagar. Vi har därför antagit att 4 månader är max 123 dagar.  

Vi har också valt att i det här kapitlet redovisa gjorda iakttagelser avseende trovärdigheten 

i aktuell statistik. Vi hanterar således två kontrollmål i ett och samma kapitel. 

 Har utredningarna genomförts skyndsamt, max fyra månader? 

 Stämmer statistiken? 

2.3.1. Iakttagelser 

Under perioden 1 november 2017 till 31 oktober 2018 inleddes 412 utredningar avseende 
anmälan eller ansökan (15 yttranden exkluderade). Av dessa 412 inledda utredningarna 

                                                             
2 Prop. 1996/97:124 s. 110 
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har 313 utredningar avslutats under den granskade perioden. 

 

Granskningen av utredningstid fokuserar utifrån detta på de 313 utredningar som avslu-

tats under året. Av dessa avslutades 79 procent eller 246 stycken utredningar inom 123 

dagar, vilket innebär att ca var femte utredning överskred utredningstiden. Av de 99 in-

ledda utredningarna som ännu inte avslutats i systemet har 26 stycken pågått längre än 

123 dagar. 

Nedan redovisas en bild över när i tid utredningarna avslutas. Diagrammet visar en rela-

tivt linjär utveckling av antalet avslutade utredningar mellan dag ett till dag 115. Efter dag 

115 dvs. när det återstår en vecka av utredningstiden ser vi att det blir allt vanligare att 

utredningar avslutas. Kurvan påvisar en märkbar stegring mellan dag 115 till dag 126 även 

därefter ser vi att det är en relativt hög frekvens av avslut av ärenden. Av de granskade 

ärendena var det 5 procent som pågick 180 dagar eller mer. Vi kan konstatera att 65 av de 

246 utredningar som avslutats inom 123 dagar avslutades de 5 sista dagarna. Det innebär 

att en fjärdedel av de utredningar som har avslutats i tid har blivit avslutade de fem sista 

dagarna.  
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Vid genomförda intervjuer framkommer det att det finns en kännedom om problematiken 

kring utredningstiderna. Det har varit en kombination av en ökad komplexitet i ärendena 

med stor personalomsättning som uppges vara orsaken till problematiken. För att komma 

till rätta med utmaningarna har rekryteringar gjorts, det har också bedrivits ett arbete 

med att hitta nivån för vad som ska dokumenteras samt hur detta ska göras för att nå ef-

fektivitet i utredningsarbetet.  

Det finns inom barn- och familjeenheten samordnare vilka har månatligen genomgångar 

med respektive handläggare för att gå igenom de ärenden som finns på handläggarens 

lista. Syftet är att ha kontroll över vilka ärenden som är igång samt vilka som behöver av-

slutas inom en snar framtid. Genom mötet får handläggaren vägledning i prioriteringar 

och det skapas en samordnad bild av situationen i arbetsgruppen. Genomgångarna görs 

också för att säkerställa att det är rätt ärenden som finns på handläggarnas lista och att 

statistiken därmed ska vara korrekt.  

För att inte hamna efter i dokumentationsarbetet och få tid till att arbeta effektivt har en-

heten beslutat om att använda fredagarna för att utföra skrivarbete. Det skapar också ut-

rymme till att hantera eventuella akuta händelser innan det blir helg. Verksamhetschefen 

för barn och familjeenheten har haft medarbetarsamtal och följt upp resultatet av arbets-

sättet och det uppfattas vara ett bra sätt att arbeta.  

Verksamheten har uppmärksammat behovet av metoder och arbetssätt för att genomföra 

utredningar mer intensivt och komprimerat. Det skulle skapa förutsättningar för ett 

snabbare flöde och en god kvalitet. Idag saknar dock verksamheten metoderna och arbets-

sätten för detta. 

2.3.2. Kommentarer och bedömning 

Vår bedömning är att det råder brister vad gäller verksamhetens förmåga att bedriva ut-

redningar skyndsamt och att efterleva lagstiftarens krav. Verksamhetens uppfattning är 
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att statistiken ska vara korrekt och överensstämmande med verksamheten. Vår bedöm-

ning är att ett arbete behöver fortgå för att säkerställa att statistiken är korrekt. Detta är 

en särskild utmaning då det finns handläggare som tillfälligt är inne och jobbar och där 

ärenden kan ha avslutats i praktiken men inte i systemet. Dessa ärenden syns inte heller 

på någon av de kvarvarande handläggarnas listor.  

Nämnden bör säkerställa att det vidtas ändamålsenliga åtgärder för att komma till rätta 

med utredningstiderna. Att generellt ha långa utredningstider innebär i praktiken att 

handläggarna har ett större antal utredningar igång per handläggare. Det ökar vanligtvis 

upplevelsen av arbetsbelastning och stress. Att ha ett arbetssätt där det finns ett funge-

rande flöde och fokus på att såväl ta emot som avsluta ärenden gynnar både medarbetare 

som medborgare. 

2.4. Beslut avseende förlängning av utredningstid  

Finns beslut avseende förlängning av utredningstid i de fall denna överstiger 4 månader? 

2.4.1. Iakttagelser 

Under den granskade perioden 2017-11-01 till 2018-10-31 har totalt 53 beslut om att för-

länga utredningstiden tagits. Besluten har fattats för 42 separata ärenden vilket innebär 

att för vissa ärenden har flera förlängningsbeslut tagits. Vissa av besluten är tagna för ut-

redningar som inte ingår i granskningen, dvs har inletts eller avslutats utanför den grans-

kade perioden. Av de 53 besluten om att förlänga utredningstid har beslutet i systemet 

fattats av verksamhetschefen för barn och familj i 51 av fallen och av avdelningschef i två 

fall då hon varit inne i verksamhetschefens ställe. Vi kan konstatera att detta är i linje med 

vad delegationsordningen ger uttryck för.   

Som redovisats i tidigare avsnitt var det under perioden 67 utredningar som nu är avslu-

tade men som överskred 123 dagar samt att det fanns 26 utredningar som var öppna och 

överskridit 4 månader. Totalt är det 93 ärenden där det skulle ha varit aktuellt med ett 

förlängningsbeslut. Av dessa 93 ärenden hade 23 ärenden ett fattat beslut om förlängning 

av utredningstid under perioden. Samtliga är fattade för ärenden där utredningen tagit 

134 dagar eller mer vilket innebär att 23 av 57 (50 procent) av utredningarna som tagit 

mer än 134 dagar har ett tillhörande förlängningsbeslut. Dessa 23 ärenden med förläng-

ningsbeslut är handlagda av totalt 15 olika handläggare.  

Granskningen visar att 10 av 23 ärenden där beslut om förlängning tagits avslutas utan 

insats. I ett av ärendena görs avslutet då ansökan återtas. 

2.4.2. Kommentarer och bedömning 

Granskningen visar att en majoritet av utredningarna med utredningstid över 4 månader 

saknar beslut om förlängning av utredningstid. Vår bedömning är att det beslut som tagits 

är i linje med upprättad delegationsordning, men att nämnden måste säkerställa att beslut 

om förlängd utredningstid tas då utredningstiden överskrider 4 månader. Vi anser också 

att det finns särskilda skäl att överväga orsakerna och behoven till förlängda utredningsti-

der då så stor andel av dessa trots allt landar i att ärendet senare avslutas utan insats.   
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2.5. God avtalstrohet i samband med placering 

Råder det god avtalstrohet i samband med placering av barn och unga? 

Kommunen är enligt Lag (2016: 1145) om offentlig upphandling skyldig att upphandla 

varor och tjänster.  

Med ramavtal avses enligt LOU ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter 

och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kon-

trakt under en given tidsperiod. I det här avsnittet har vi granskat huruvida de placeringar 

som är gjorda är i enlighet med gällande ramavtal samt att de villkor avseende pris som är 

avtalat sedan varit gällande vid placering.  

2.5.1. Iakttagelser 

Vi har i granskningen tagit del av 25 stycken ramavtal som vi kan konstatera är förläng-

ningar av tidigare ramavtal. Majoriteten av grundavtalen är tecknade under 2013 samt 

några under 2014 och förlängningar har gjorts under senare år. I intervju framkommer att 

det inte gjordes någon ny upphandling i tid varför lösningen har varit att förlänga tidigare 

avtal. Det framgår att det varit svårt för personalen att hitta avtal i avtalskatalogen vilket 

kan ha lett till att placeringar har skett utanför ramavtal. I vissa fall är det så att det bland 

de ramavtal som handläggarna hittar inte går att finna något alternativ som tillgodoser 

behoven. Placering sker då utanför upphandlade ramavtal.  

Vi har närmare kontrollerat 15 stycken placeringar för att se om de avtal som är upprät-

tade kring den enskilda placeringen är i linje med gällande ramavtal. Vi kan konstatera att 

tre av femton avtal är tecknade inom ramen för befintligt ramavtal. Ett avtal är upprättat i 

enlighet med ett ramavtal som saknar förlängning. Ytterligare två avtal har direktupp-

handlats och resterande placeringar har gjorts utan formell upphandling. Enskilda avtal 

för placering finns dock i samtliga ärenden. I avtal som tecknas avseende den enskilda 

placeringen framgår bland annat kostnad/dygn. I de avtal som är tecknade i enlighet med 

ramavtal så är dessa kostnader i linje med vad som står i ramavtalen.  

För att säkerställa att rätt belopp betalas ut framgår det i intervju att fakturorna går till 

handläggarna för ett godkännande. Handläggarna säkerställer att fakturan är i enlighet 

med placering. Om ansvarig handläggare mot förmodan är sjuk eller på semester finns det 

rutiner inom verksamheten avseende hantering av fakturan.   

2.5.2. Kommentarer och bedömning 

Vi bedömer att det finns brister i avtalstroheten vid placering av barn och unga. Det fram-

kommer i granskningen att många av placeringarna är utanför upphandlade ramavtal 

vilket kan bero på att det är svårt för personalen att hitta avtal i avtalskatalogen eller att 

de avtal som finns där inte tillgodoser rådande behov. Nämnden bör säkerställa att de 

brister som råder avseende avtalstroheten analyseras och att det vidtas åtgärder avseende 

upphandling och därefter trohet till gjorda upphandlingar. 
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2.6. Systematisk uppföljning och egenkontroll samt 
rapportering till nämnden 

Sker någon egenkontroll med avseende på ovanstående områden? 

Sker någon systematisk uppföljning och återkoppling av handläggningstider samt avtals-
trohet (institutionsplaceringar) till socialnämnden? 

Det övergripande reglementet för internkontroll fastställt av kommunfullmäktige 2014-

09-29 anger att syftet med reglementet är att säkerställa att kommunstyrelsen och nämn-

derna upprätthåller en tillfredsställande internkontroll. Reglementet för internkontroll 

anger bland annat att nämnderna ansvarar att risk- och konsekvensanalys genomförs för 

sin verksamhet, detta ska sedan ligga som en grund gällande prioritering och uppföljning 

av internkontrollarbetet. 

2.6.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna framgår att verksamheten genomför egenkontroller en gång i månaden. 

Då går de igenom specifika ärenden och även diskuterar utredningstider. Det framgår 

även att stickprov genomförs, där verksamhetschefen tar ut listor från sin enhet och läm-

nar över till en annan kollega som slumpvis tar ut ärenden som sedan granskas med avse-

ende på vissa punkter.  

I verksamhetens rutin för förhandsbedömningar framgår att dokumentet “checklista för-

handsbedömning” ska användas och rutinen anger att regelbundna kontroller görs av 

verksamhetschef för att säkerställa att rutin efterföljs. Vid kontrollerna utgår verksam-

hetschefen från checklistan. Vi har inte genom gjord granskning kunna fastställa att rap-

portering av de egenkontroller som görs i verksamheten lämnas till nämnden. 

Det finns en internkontrollplan och nämnden har vid genomförd riskanalys tagit hänsyn 

till befintliga brister i upphandling och avtalsskrivning. Dessa brister uppfattas kunna 

leda till onödigt höga kostnader för beställda varor och tjänster. Utifrån internkontroll-

planen för 2018 framgår också att kontroller ska ske avseende avtal. Det gäller då kontrol-

ler av att avtal är upphandlade i enlighet med gällande regler, att lista finns över upphand-

lade avtal och att avtalen är tidsbegränsade. Däremot finns inte någon specifik kontroll 

vad det gäller avtalstroheten. 

I internkontrollreglementet § 11 anges att halvårsuppföljning av intern kontrollen görs. 

Det framgår i socialnämndens halvårsuppföljning att avtal har granskats. Genomförandet 

av kontrollen innebar en genomlysning av befintliga rutiner, kontroll av hur avtal var do-

kumenterade samt ett antal stickprovskontroller. Halvårsuppföljningen anger att det i 

avtalsdatabasen fanns 99 avtal som rörde socialförvaltningen, och där endast sju av avta-

len fanns i avtalsdiariet.  

2.6.2. Kommentarer och bedömning – systematisk uppföljning 

Vår bedömning är också att verksamheten har en egenkontroll och medvetenhet avseende 

såväl problematiken avseende avtalstrohet samt bristerna i skyddsbedömningar och av-

talstrohet. Kontinuerlig rapportering kring samtliga dessa områden görs dock inte till 

nämnden. Vår bedömning är att nämnden bör säkerställa att de har de underlag som de 
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behöver för sitt beslutsfattande om åtgärder för att komma tillrätta med de brister som 

uppdagats.  

2.6.3. Kommentarer och bedömning – egenkontroll samt rapportering 
till nämnden 

Vår bedömning är att nämnden har uppmärksammat delar av problematiken avseende 

avtalstroheten och att de tagit med detta som ett område i internkontrollplanen. De har 

också fått en återrapportering avseende gjort kontroll. Utifrån detta är det väsentligt att 

gjorda åtgärder på området följs upp vid framtida kontroller. Vi bedömer dock inte att det 

finns en systematisk kontroll av avtalstrohet, men att förutsättningarna för ökad avtals-

trohet förbättras om nämnden kommer till rätta med de problem som den interna kon-

trollen visat på. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2019-09-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125
Svar gällande revisionsrapport kontroll av handläggningstider och 
avtalstrohet i barn och ungdomsärenden (SN 2019.099)

Beslut
Socialnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) lämnar in en protokollsanteckning, bilaga 1 - S yttrande 190917 SN § 
86.

Ärendebeskrivning
PwC har under våren 2019 på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en granskning 
i syfte att bedöma handläggningstider inom individ- och familjeomsorgens barn- och 
ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med institutionsvård (Dnr 2019.099-1). Utifrån 
genomförd granskning var PwC:s sammanfattande bedömning att socialnämnden inte 
säkerställt en god ändamålsenlighet med avseende på handläggningstider. Vidare görs den 
sammanfattande bedömningen att nämnden till viss del har en tillräcklig intern kontroll vad 
gäller avtalstroheten i samband med placeringar av barn och unga på institution. Ett 
förbättringsarbete hade påbörjats avseende förhandsbedömningar, skyddsbedömningar och 
handläggningstider redan under hösten 2018 och revisorerna har noterat detta och därför 
lämnat följande tre rekommendationer som socialnämnden ska beakta i det fortsatta arbetet. 
De rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som förvaltningen vidtagit 
redovisas i bifogat revisionssvar.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämnden antar föreslaget yttrande och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet därmed.
 

Beslutsunderlag
1. §86 SN AU Svar gällande revisionsrapport kontroll av handläggningstider och 

avtalstrohet i barn och ungdomsärenden
2. Tjänsteskrivelse - Svar gällande revisionsrapport kontroll av handläggningstider och 

avtalstrohet i barn och ungdomsärenden
3. Revisionssvar BoU 2019
4. Revisionsrapport, Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och 

ungdomsärenden

11ProSale Signing Referensnummer: 3511SE
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Socialnämnden 2019-09-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Akten, kommunfullmäktige.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86
Svar gällande revisionsrapport kontroll av handläggningstider och 
avtalstrohet i barn och ungdomsärenden (SN 2019.099)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden antar föreslaget yttrande och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
PwC har under våren 2019 på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en granskning 
i syfte att bedöma handläggningstider inom individ- och familjeomsorgens barn- och 
ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med institutionsvård (Dnr 2019.099-1). Utifrån 
genomförd granskning var PwC:s sammanfattande bedömning att socialnämnden inte 
säkerställt en god ändamålsenlighet med avseende på handläggningstider. Vidare görs den 
sammanfattande bedömningen att nämnden till viss del har en tillräcklig intern kontroll vad 
gäller avtalstroheten i samband med placeringar av barn och unga på institution. Ett 
förbättringsarbete hade påbörjats avseende förhandsbedömningar, skyddsbedömningar och 
handläggningstider redan under hösten 2018 och revisorerna har noterat detta och därför 
lämnat följande tre rekommendationer som socialnämnden ska beakta i det fortsatta arbetet. 
De rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som förvaltningen vidtagit 
redovisas i bifogat revisionssvar.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Svar gällande revisionsrapport kontroll av handläggningstider och 

avtalstrohet i barn och ungdomsärenden
2. Revisionssvar BoU 2019
3. Revisionsrapport, Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och 

ungdomsärenden
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FÖRVALTNING 2019-07-03

DNR SN 2019.099 
CHARLOTTE DAHLBOM SID 1/2
 
  
CHARLOTTE.DAHLBOM@VALLENTUNA.SE  SOCIALNÄMNDEN

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

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar gällande revisionsrapport kontroll 
av handläggningstider och avtalstrohet 
i barn och ungdomsärenden

Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Ärendet i korthet
PwC har under våren 2019 på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning i syfte att bedöma handläggningstider inom individ- och 
familjeomsorgens barn- och ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med 
institutionsvård (Dnr 2019.099-1). Utifrån genomförd granskning var PwC:s 
sammanfattande bedömning att socialnämnden inte säkerställt en god 
ändamålsenlighet med avseende på handläggningstider. Vidare görs
den sammanfattande bedömningen att nämnden till viss del har en tillräcklig intern 
kontroll vad gäller avtalstroheten i samband med placeringar av barn och unga på 
institution.

Ett förbättringsarbete hade påbörjats avseende förhandsbedömningar, 
skyddsbedömningar och handläggningstider redan under hösten 2018 och 
revisorerna har noterat detta och därför lämnat följande tre rekommendationer som 
socialnämnden ska beakta i det fortsatta arbetet. De rekommendationer som 
revisorerna lämnat och de åtgärder som förvaltningen vidtagit redovisas i bifogat 
revisionssvar.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse – Svar gällande revisionsrapport kontroll av 

handläggningstider och avtalstrohet i barn- och ungdomsärenden
2. Svar gällande revisionsrapport avseende kontroll av handläggningstider och 

avtalstrohet i barn- och ungdomsärenden
3. Revisionsrapport, Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och 

ungdomsärenden

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef T.f. myndighetschef
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HANDLÄGGARE:
CHARLOTTE DAHLBOM

BITR. MYNDIGHETSCHEF
MALIN WINGE 

ENHETSCHEF BOF

MYNDIGHETSAVDELNINGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 18686 VALLENTUNA
BESÖK: TORGGATAN 13
TFN: 0858785000

SF@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Svar gällande revisionsrapport 
avseende kontroll av 

handläggningstider och avtalstrohet i 
barn och ungdomsärenden

Sammanfattning och åtgärder

PwC har under våren 2019 på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning i syfte att bedöma handläggningstider inom individ- och 
familjeomsorgens barn- och ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med 
institutionsvård (Dnr 2019.099-1).

Utifrån genomförd granskning var PwC:s sammanfattande bedömning att 
socialnämnden inte säkerställt en god ändamålsenlighet med avseende på 
handläggningstider. Vidare görs den sammanfattande bedömningen att nämnden till 
viss del har en tillräcklig intern kontroll vad gäller avtalstroheten i samband med 
placeringar av barn och unga på institution.

Ett förbättringsarbete hade påbörjats avseende förhandsbedömningar, 
skyddsbedömningar och handläggningstider redan under hösten 2018 och 
revisorerna har noterat detta och därför lämnat följande tre rekommendationer som 
socialnämnden ska beakta i det fortsatta arbetet.

De rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som förvaltningen 
vidtagit redovisas nedan

1.  ”Socialnämnden bör fortsatt följa att de åtgärder som vidtagits avseende 
brister i redovisning av utförda skyddsbedömningar ger önskade effekter.”

Åtgärd
Barn och familjeenheten har upprättat en mer detaljerad skriftlig rutin kring 
förhandsbedömningar och skyddsbedömningar under hösten 2018. 
Bemanningen har förstärkts i mottagningsgruppen som hanterar alla 
nyinkomna orosanmälningar för att säkerställa korrekt handläggning. 
Enheten har haft internutbildning i skyddsbedömning och dokumentation. En 
särskild egenkontroll har genomförts under januari 2019 gällande 
förhandsbedömningar och skyddsbedömningar och löpande egenkontroll 
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BESÖK: TORGGATAN 13
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WWW.VALLENTUNA.SE

genomförs av gruppchefer en gång per månad avseende handläggning och 
dokumentation. På detta sätt kan vi följa att de åtgärder som vidtagits ger 
önskad effekt.

2. ”Socialnämnden bör också säkerställa att utredningstider följer gällande 
lagstiftning.”

Åtgärd
De brister som påtalas gällande utredningstider kan till viss del förklaras med 
brister i registrering av beslut i verksamhetssystemet Treserva. Det har lett till 
missvisande statistik av utredningstider. Under våren 2019 har därför en 
satsning gjorts på utbildning i Treserva och ökad systemsupport för 
handläggarna. Ett arbete har gjorts för att rätta till tidigare felaktigheter i 
systemet. För att uppnå en mer effektiv och kvalitetssäkrad handläggning så 
har barn och familjeenheten påbörjat en organisationsjustering vilket innebär 
kompetensförstärkning för både arbetsledning och medarbetare. Kontroll av 
utredningstider ingår i den månatliga egenkontrollen som görs av 
gruppchefer. Genom dessa åtgärder kan vi säkerställa att utredningstider 
följer gällande lagstiftning.

3. ”Socialnämnden bör vidare säkerställa att det råder en avtalstrohet i 
samband med placeringar av barn och unga.”

             Åtgärd
De alternativ som funnits i befintligt ramavtal har sällan matchat barnets 
behov vilket gjort att enheten har behövt göra direktupphandlingar utanför 
ramavtalet. Ramavtalet är flera år gammalt och ett nytt ramavtal från SKL 
Kommentus träder i kraft i november 2019, vilket förhoppningsvis kommer att 
öka kommunens möjlighet till avtalstrohet. Avsikten är att under 2020 via 
internkontrollen följa upp hur det nya ramavtalet möter de behov som finns.

8



VALLENTUNA KOMMUN
REVISIONEN

MISSIV

20L9-03-29

SOCIALNÄMNDEN

Kontroll av handläggningstider och avtals-
trohet i barn- och ungdomsärenden
PwC har på uppdrag av oss ftirtroendevalda revisorer genomftirt en granskning i syfte att
bedöma handläggningstider inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård
samt avtalstrohet i samband med institutionsvård.

Det är utifran rättssåikerhetssynpunkt viktigt att myndigheter handlåigger ärenden så snabbt
och enkelt som möjligt. Det finns beståimmelser om detta i Förvaltningslagen. S?irskilda
tydliggöranden avseende handl2iggningstider kopplat till behovet av ingripande ftir ett
barns sþdd eller stöd finns i Socialtjänstlagen. Det är också viktigt att det i samband med
placering i det enskilda ärendet upprättas avtalpâ ett korrekf sätt och att avtalet är i linje
med upphandlat ramavtal.

Utifran genomftird granskning är PwC:s sammanfattande bedömning att socialnämnden
inte säkerställt en god ändamålsenlighet med avseende på handläggningstider. Vidare görs
den sammanfattande bedömningen att nämnden till viss del har en tillr?icklig intern kon-
troll vad gäller avtalstroheten i samband med placeringar av bam och unga på institution.

Vår bedömning avseende handläggningstiderna grundar vi på fìiljande kontrollmål

REVIS¡ONEN
TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 . FAX 08-587 850 88
KOM MU N@VALLENTUNA. SE

tffi]
E¡

Vallentuna
kommun

(

Kontrollmål Bedömning

Har skyddsbedömning genom-
ftirts i enlighet med lagstiftning-
ens krav när anmälan inkommit
till socialtjänsten rörande barn
eller unga?

Till viss del

Det har under den period som granskats inte funnits något sys-
tematiskt sâtt att dokumentera och synliggöra att skyddsbedöm-
ningar har genomftirts på det sätt som lagstiftaren kräver. Verk-
samheten har under hösten 2017 blivit uppmärksammade på
bristerna och har upprättat riktlinjer samt skapat standards ftir
dokumentation. Det ger fÌirutsättningar ftjr framtida fiirbättring-
ar på området.

Har utredningar inletts skynd-
samt i de fall utredning ska inle-
das?

Till viss del

Vi kan konstatera att beslut om att inleda utredning i huvudsak
sker inom den lagstiftade tidsgränsen. Granskningen visar på ett
antal ärenden där utredningar ej inletts skyndsamt. Det kan bero
på bristande hantering i verksamhetssystemet.

WWW.VALLÊNTUNA. SE
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VALLENTUNA KOMMUN
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MISSIV

20 19-03 -29

SOCIALNAMNDEN

Bedömningen avseende avtalstrohet grundar vi på fÌiljande kontrollmål

Efter genomftird granskning lämnas fÌiljande rekommendationer:
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Har utredning skett sþndsamt?
Har beslut om fÌirlängd utred-
ningstid tagits i de fall utred-
ningstiden överskrids?
Finns det en god hantering av
verksamhetssystemet ftir att ñ ut
rätt statistik avseende utrednings-
tider?

Inte alls

Vår bedömningär a|t det finns brister vad gäller ftiljsamhet till
lagstiftning avseende utredningstid. Det saknas också i stor
omfattning beslut om att utredningstiden ska ftirlåingas. Vår
bedömning är att statistiken i systemen i huvudsak är korrekt
varftir åtgärder kråivs i verksamheten flor att komma tillrätta
med bristerna.

Finns en systematisk uppfoljning
och egenkontroll med avseende på
handläggningstider?

Till viss del

Verksamheten har uppmärksammat bristema som råder avse-
ende skyddsbedömningar och utredningstider. Till viss del ftiljs
detta upp genom egenkontroller i verksamheten. Egenkontrol-
lerna är systematiserade genom verksamhetens kvalitetsled-
ningssystem. Vi kan dock inte fastställa att rapportering avse-
ende utredningstider sker till nämnden.

Kontrollmål Bedömning

Råder god avtalshohet i samband med
placering av bam och unga?

Inte alls

Vår bedömningâr att ett fåtal av de granskade place-
ringarna har giorts utifrån gällande ramavtal.

Finns en systematisk uppftiljning och
egenkontroll med avseende på avtalstro-
hef?

Till viss del

Nåimnden har i sin riskanalys inlor framtagande av
intemkontrollplan uppmärksammat brister vad gäller
avtal och upphandlingar. Kontroller har giorts inom
ramen für internkontrollarbetet.

\

WWW.VALLENTUNA. SE
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VALLENTUNA KOMMUN
REVIS¡ONEN

SOCIALNAMNDEN

Socialn?imnden bör fortsatt fÌilja att de åtgåirder som vidtagits avseende brister i re-
dovisning av utfÌirda sþddsbedömningar ger önskade effelfer.
Socialnämnden bör också säkerställa att utredningstider füljer gällande lagstift-
ning.
Socialnåimnden bör vidare säkerställa att det råder en avtalstrohet i samband med
placeringar av barn och unga.

Modig
Ordforande

Distribution av granskningsrapport - Kontroll av handläggningstider och avtals-
trohet i barn- och ungdomsärende

Kommunstyrelsen
Kommundirektör
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Sammanfattning och revisionell bedöm-
ning 

Det är utifrån rättssäkerhetssynpunkt viktigt att myndigheter handlägger ärenden så 

snabbt och enkelt som möjligt. Därav finns det bestämmelser kring detta i Förvaltningsla-

gen. Särskilda tydliggöranden avseende handläggningstider kopplat till behovet av ingri-

pande för ett barns skydd eller stöd finns i Socialtjänstlagen. Det är också viktigt att det i 

samband med placering i det enskilda ärendet upprättas avtal på ett korrekt sätt och att 

avtalet är i linje med vad som är gällande i upphandlat ramavtal.  

Mot bakgrund av ovanstående och utifrån genomförd riskanalys har revisorerna i Vallen-

tuna kommun beslutat att genomföra en granskning avseende handläggningstider inom 

individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med 

institutionsvård. PwC har fått uppdraget att genomföra granskningen.  

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden inte har säkerställt en god 

ändamålsenlighet med avseende på handläggningstider.  

Vår bedömning avseende handläggningstiderna grundar vi på följande kontrollmål: 

Kontrollmål Bedömning 

Har skyddsbedömning genom-
förts i enlighet med lagstift-
ningens krav när anmälan in-
kommit till socialtjänsten rö-
rande barn eller unga? 

Till viss del  

Det har under den period som granskats inte fun-
nits något systematiskt sätt att dokumentera och 
synliggöra att skyddsbedömningar har genomförts 
på det sätt som lagstiftaren kräver. Verksamheten 
har under hösten 2017 blivit uppmärksammade 
på bristerna och har upprättat riktlinjer samt 
skapat standards för dokumentation. Det ger för-
utsättningar för framtida förbättringar på områ-
det.  

Har utredningar inletts skynd-
samt i de fall utredning ska in-
ledas? 

Till viss del 

Vi kan konstatera att beslut om att inleda utred-
ning i huvudsak sker inom den lagstiftade tids-
gränsen. Granskningen visar på ett antal ärenden 
där utredningar ej inletts skyndsamt. Det kan bero 
på bristande hantering i verksamhetssystemet.  

Har utredning skett skynd-
samt? 
Har beslut om förlängd utred-
ningstid tagits i de fall utred-
ningstiden överskrids? 
Finns det en god hantering av 

Inte alls 

Vår bedömning är att det finns brister vad gäller 
följsamhet till lagstiftning avseende utredningstid. 
Det saknas också i stor omfattning beslut om att 
utredningstiden ska förlängas. Vår bedömning är 
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verksamhetssystemet för att få 
ut rätt statistik avseende ut-
redningstider? 

att statistiken i systemen i huvudsak är korrekt 
varför åtgärder krävs i verksamheten för att 
komma tillrätta med bristerna.  

Finns en systematisk uppföljning 
och egenkontroll med avseende 
på handläggningstider? 

Till viss del 

Verksamheten har uppmärksammat bristerna 
som råder avseende skyddsbedömningar och ut-
redningstider. Till viss del följs detta upp genom 
egenkontroller i verksamheten. Egenkontrollerna 
är systematiserade genom verksamhetens kvali-
tetsledningssystem. Vi kan dock inte fastställa att 
rapportering avseende utredningstider sker till 
nämnden. 

 

Vår sammanfattande bedömning är vidare att socialnämnden till viss del har en till-

räcklig intern kontroll vad det gäller avtalstroheten i samband med placeringar av barn 

och unga på institution. 

Bedömningen avseende avtalstrohet grundar vi på följande kontrollmål 

Råder god avtalstrohet i sam-
band med placering av barn och 
unga? 

Inte alls 

Vår bedömning är att ett fåtal av de granskade 
placeringarna har gjorts utifrån gällande ramav-
tal.  

Finns en systematisk uppfölj-
ning och egenkontroll med av-
seende på avtalstrohet? 

Till viss del 

Nämnden har i sin riskanalys inför framtagande 
av internkontrollplan uppmärksammat brister 
vad gäller avtal och upphandlingar. Kontroller 
har gjorts inom ramen för internkontrollarbetet. 

 
Vi lämnar följande rekommendationer: 

 Socialnämnden bör fortsatt följa att de åtgärder som vidtagits avseende brister i 
redovisning av utförda skyddsbedömningar ger önskade effekter.  

 Socialnämnden bör också säkerställa att utredningstider följer gällande lagstift-
ning.  

 Socialnämnden bör vidare säkerställa att det råder en avtalstrohet i samband med 
placeringar av barn och unga.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Det är från rättssäkerhetssynpunkt viktigt att myndigheter handlägger ärenden så snabbt 

och enkelt som möjligt. Därav finns det bestämmelser kring detta i Förvaltningslagen. 

Särskilda tydliggöranden avseende handläggningstider kopplat till behovet av ingripande 

för ett barns skydd eller stöd finns i Socialtjänstlagen. 

Beslut om placering i hem för vård och boende (HVB) fattas av socialnämnden i respek-

tive kommun. Placeringen kan ske med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid vård med stöd av LVU är det förvalt-

ningsrätten som prövar frågan om vård. Socialnämnden har ansvaret för att den enskilde 

får det stöd och hjälp som behövs under tiden i vård. 

Samtidigt visar den utredning som kommunen gjorde av socialnämndens verksamhet 

2017 att budgeten för köp av platser i hem för vård och boende (HVB) för barn- och unga 

samt vuxna redovisade ett budgetöverskridande med 6,4 mnkr att jämföra med budget 

som uppgick till 8,3 mnkr, dvs verksamheten kostade 14,7 mnkr. 

I utredningen framgick att verksamheterna ”HVB-placeringar för barn och ungdomar” 

och ”HVB-placeringar för vuxna” har båda haft en kraftig ökning under 2017. Som följd av 

denna kraftiga ökning redovisades en negativ budgetavvikelse med 6,4 mnkr i bokslutet 

2017 för barn och unga samt vuxna. 

I utredningen anges vidare att andelen placeringar inom HVB för barn och unga ökat och 

kan förklaras av att kommunen under lång tid har försökt behålla dessa personer i insat-

ser på hemmaplan. Detta resulterade i ett något lägre antal placeringar under 2016, vilket 

kan ses som ett trendbrott på en ökande tillväxt sedan 2009. Vilket har motverkats av den 

höga personalomsättningen åren 2016-2017 då samarbetet mellan familj och handläggare 

gått förlorad. Detta har i sin tur resulterat i oundvikliga LVU och/eller HVB-placeringar. 

Bristande rutiner och inaktuella riktlinjer har lett fram till denna kompetensförlust som 

följd av den höga personalomsättningen och har blivit tydlig i och med att nya handläg-

gare inte kunnat förlita sig på de dokument som funnits för en korrekt och rättssäker 

handläggning. 

Placering på institution är en insats som kräver kvalificerat åtagande och är höga kostna-

der för kommunen. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ställer krav på att kommunen 

upphandlar institutionsplatser, om det inte råder särskilda förhållanden. 

Mot bakgrund av ovan och utifrån genomförd riskanalys har revisorerna beslutat att ge-

nomföra en granskning avseende säkerställande av handläggningstider inom individ- och 

familjeomsorgen barn och ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med användande av 

institutionsvård. PwC har fått uppdraget att genomföra granskningen. 

1.2. Revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningens övergripande revisionsfråga är: 
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Har socialnämnden säkerställt 

 en god ändamålsenlighet med avseende på handläggningstider samt 

 en tillräcklig intern kontroll vad det gäller avtalstroheten i samband med place-
ringar av barn och unga på institution?  

  

1.3. Kontrollmål 
För att besvara den övergripande revisionsfrågan har ett antal kontrollmål formulerats: 

 Har skyddsbedömning genomförts i samband med att anmälan inkommit till soci-
altjänsten rörande barn handlagts i enlighet med lagstiftningens krav? 

 Har utredning inletts skyndsamt i de fall utredning ska inledas? 

 Har utredningen genomförts skyndsamt, max 4 månader? 

 Finns beslut avseende förlängning av utredningstid i de fall då denna överstiger 4 
månader? 

 Stämmer statistiken i systemet avseende antalet aktuella ärenden överens med det 
faktiska antalet aktuella ärenden? 

 Råder det god avtalstrohet i samband med placering av barn och unga? 

 Sker någon egenkontroll med avseende på ovanstående områden? 

 Sker någon systematisk uppföljning och återkoppling av handläggningstider samt 
avtalstrohet (institutionsplaceringar) till socialnämnden? 

1.4. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att omfatta handläggning av barn och ungdomsärenden inom 

individ- och familjeomsorgsnämndens ansvarsområde. Granskningen kommer inte att 

omfatta rättssäkerheten i andra avseenden än handläggningstider. Granskningen kommer 

i huvudsak ha fokus på kontroller av genom kvantitativa data och statistik vilket innebär 

ett klargörande av hur det ser ut, men inte till fullo varför det ser ut så. 

1.5. Metod 
Granskningen har till stor del utförts genom kontroller av data hämtat ur socialtjänstens 

verksamhetssystem. De data som har använts är det som verksamheten överlämnat.  

Samtliga placeringar gjorda under perioden november 2017 till oktober 2018 har omfat-

tats av granskningen avseende utredningstider. 

Ett urval gjordes av 15 ärenden där placeringar gjorts under perioden november 2017 till 

oktober 2018. Urvalet gjordes utifrån en avidentifierad lista och valet av akter styrdes för 

att få en spridning med placeringar som var gjorda vid olika tillfällen under året.  

Intervju samt avstämning av rapport har skett med verksamhetschef.  

17



Kontroll av handläggning samt avtalstrohet i samband med användandet av institutionsvård inom IFO 
 

Mars 2019      6 av 15 
Vallentuna kommun 
PwC 

 

2. Granskningsresultat 

2.1. Skyddsbedömning i samband med att anmälan 
inkommit 

Har skyddsbedömning genomförts i samband med att anmälan inkommit till socialtjänsten 
rörande barn handlagts i enlighet med lagstiftningens krav? 

När en anmälan enligt Socialtjänstlagens 11 kap 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden 

genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. 

En sådan bedömning ska göras samma dag som anmälan inkommer eller i vissa särskilda 

fall nästkommande dag och den ska dokumenteras. Vi har granskat 15 ärenden där bar-

net/den unge under slutet av 2017 och början av 2018 blivit placerat. Vid granskningen 

har vi kontrollerat huruvida det finns en dokumenterad bedömning avseende omedelbart 

skydd. Vi har också granskat rutiner och riktlinjer som finns upprättade för området. 

2.1.1. Iakttagelser 

Vid genomförd aktgranskning kan vi konstatera att urvalet av akter i huvudsak var barn 

och unga som omplacerades från en placering till en annan. Det innebär att dessa barn 

redan var i socialtjänstens omsorg och skydd när de aktualiserades för en ny placering. 

Det faktum att vi enbart hittade tydliga skyddsbedömningar i enstaka ärenden är troligtvis 

en konsekvens av detta.   

Enligt granskad dokumentation så kan vi konstatera att IVO1 i oktober 2017 gjort en till-

syn i kommunen och tittat på skyddsbedömningar i enskilda ärenden. IVO konstaterade 

att det i tillsynen påvisades klara brister vad det gäller bland annat skyddsbedömningar-

na. Vid genomförda intervjuer bekräftas detta och det framkommer att det under hösten 

2017 och våren 2018 vidtagits åtgärder genom att ta fram rutiner avseende förhandsbe-

dömningar och skyddsbedömningar samt att det har informerats om detta i verksamhet-

en. Under våren 2018 infördes också ett särskilt stycke i förhandsbedömningarna för att 

tydliggöra att skyddsbedömning genomförts. Vid den granskning av akter som vi gjort kan 

vi konstatera att vi funnit den rubriken i ett av ärendena. Det är en aktualisering som skett 

senare under våren 2018.  

Vi har tagit del av barn och familjeenhetens rutiner för handläggning av förhandsbedöm-

ningar, daterad 2018-09-21. Rutinen anger att förhandsbedömning är det första som görs 

vid barn/ungdoms behov av skydd eller stöd. Gällande skyddsbedömning anges det i ruti-

nen att det görs utifrån de uppgifter som kommer in samma dag som anmälan kommer. 

Bedömning ska göras omgående och dokumenteras i förhandsbedömningen.  

Det finns även en checklista för förhandsbedömningar där skyddsbedömning är en del av 

checklistan. I checklistan anges att skyddsbedömning ska ha gjorts samma dag eller sen-

ast en dag efter att anmälan har inkommit.  

                                                             
1 Inspektionen för Vård och Omsorg 
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2.1.2. Kommentarer och bedömning 

Vi kan utifrån stickproven inte säkerställa att skyddsbedömningar sker på ett systematiskt 

sätt. Rutiner och checklistor har dock upprättats och införandet av en standardiserad ru-

brik avseende skyddsbedömningen bedömer vi som positiva åtgärder för att komma till 

rätta med identifierade brister.  

Vår bedömning är att nämnden bör fortsatt följa verksamhetens arbete med skyddsbe-

dömningar. Det är tydligt att det förelegat påtagliga brister och området är har väsentlig-

het för barn och ungas skydd.  

2.2. Inledd utredning 

Har utredning inletts skyndsamt i de fall utredning ska inledas? 

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan 

eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon 

åtgärd av nämnden (11 kap. 1 § SoL). 

När det gäller en förhandsbedömning av en anmälan gäller särskilda regler för när ett 

beslut senast ska fattas. En förhandsbedömning ska i normalfallet ta kortare tid än 14 da-

gar. Om det finns synnerliga skäl kan förhandsbedömningen ta längre tid än 14 dagar. 

Vi har i granskningen tittat närmare på antalet anmälningar och ansökningar som in-

kommit till kommunen samt inom vilken tidsfrist beslut fattats om att inleda utredning i 

de fall det behövs.  

2.2.1. Iakttagelser 

Inkomna ärenden, utveckling och fördelning 

Ett utdrag ur verksamhetssystemet avseende samtliga aktualiseringar och utredningar för 

barn och unga 0-20 år under perioden 171101 till 181031 har sammanställts och gåtts ige-

nom. Totalt inkom 1088 ärenden november 2017 till oktober 2018 (12 månader). Det 

finns en uppåtgående trend under året med ökande antal inkomna ärenden, anmälningar 

och ansökningar. Flest enskilda ärenden inkom under oktober 2018, 112 ärenden. Se ne-

dan diagram. 
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Av de 1088 inkomna ärendena avsåg totalt 1031 ärenden anmälningar och ansökningar, 

ytterligare 57 ärenden avser övriga orsaker. Övriga aktualiseringar avsåg registerutdrag, 

yttranden, rådgivning, inkommen handling och ungdomstjänst. Under perioden avsåg 7 

procent av aktualiseringarna ansökningar och 86 procent var anmälningar. Flera anmäl-

ningar och ansökningar kan ske på en och samma individ vilket innebär att tabellen inte 

gäller 1088 olika individer utan unika inkomna anmälningar och ansökningar. 

Den vanligaste orsaken till aktualisering av ärende är relationsproblem i familjen därefter 

kommer; missbruk, beteendeproblem/socialt nedbrytande beteende, psykisk ohälsa och 

våld inom familjen.  

Vid genomförd intervju framkommer att Vallentuna kommun har fått allt mer av en stor-

stadsproblematik vilket innebär att det förekommer mer allvarlig problematik bland ung-

domarna och att det exempelvis kan förekomma vapen.  

När ett ärende inkommer sker en aktualisering och en förhandsbedömning där ett beslut 

fattas om att antingen inleda utredning eller att inte inleda utredning. Detta innebär att 

det är först efter att aktualiseringen är avslutad som en utredning inleds. Diagrammet 

nedan visar antal dagar från att ärendet inkommer till att aktualisering-

en/förhandsbedömningen är avslutad. Majoriteten av aktualiseringarna, 87 procent av-

slutas inom 15 dagar. Totalt 35 förhandsbedömningar tog under perioden 30 dagar eller 

längre att slutföra. 

Diagrammet nedan ska läsas som så att det är absolut flest ärenden där beslut om att in-

leda eller inte sker inom 3 dagar. Det är även relativt många där ställningstagande av om 

utredning ska inledas eller inte sker i samband med att den lagstiftade gränsen om 14 da-

gar infaller eller direkt nästföljande dag. Vi kan dock se att det finns något ärende som 

avslutats efter 65 dagar. Det sannolika är detta är dock att ärendena inte hanterats på ett 

korrekt sätt i systemet. Enligt statistiken som vi fått del av är det ett ärende som legat öp-

pet i 91 dagar utan att det har tagits ställning till om utredning ska inledas eller inte.  
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2.2.2. Kommentarer och bedömning 

Vår bedömning är att verksamheten har haft ett ökat tryck av aktualiseringar och att det 

har funnits svårigheter att hålla den lagstiftade gränsen om skyndsam bedömning om max 

14 dagar. Nämnden bör säkerställa att verksamheten har arbetssätt som innebär att för-

handsbedömningar genomförs på ett ändamålsenligt sätt och att förutsättningar finns för 

att göra detta inom den lagstiftade tidsgränsen.  

2.3. Skyndsam utredning 

Har utredningen genomförts skyndsamt och stämmer statistiken? 

Enligt Socialtjänstlagen 11 kap. 2§ så ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara slut-

förd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att 

förlänga utredningen för viss tid. 

Nämnden kan i undantagsfall besluta om att förlänga utredningen en viss tid om det finns 

särskilda skäl (11 kap. 2 § andra stycket SoL). Nämnden får dock inte besluta att förlänga 

tiden ”tills vidare”, utan måste fatta beslut om att förlänga för en viss bestämd tid. Av för-

arbetena framgår att en förlängning kan bli aktuell till exempel om en barnpsykiatrisk 

utredning eller polisutredning i ett fall av övergrepp mot barn inte kan slutföras inom den 

föreskrivna tiden och om dessa handlingar är viktiga för socialnämndens beslut. Det in-

nebär i praktiken att orsaken till förlängningen av utredningstiden ska vara att andra ak-

törer utanför socialtjänstens makt behöver mer tid.  

Inom socialtjänsten måste det finnas ett rimligt utrymme för att genomföra även mer 

komplicerade eller omfattande utredningar. Det är enligt Justitieombudsmannen en ange-

lägen uppgift för varje kommun att bevaka att de barnavårdande funktionerna sköts på ett 

tillfredsställande sätt.2  

Vi har utifrån verksamhetsdata granskat samtliga inledda utredningar under perioden 1 

november 2017 till 31 oktober 2018 avseende utredningstid. Den lagstiftade gränsen om 

fyra månader skulle rent teoretiskt kunna innebära ett maximalt intervall för utredningen 

på 120-123 dagar. Vi har därför antagit att 4 månader är max 123 dagar.  

Vi har också valt att i det här kapitlet redovisa gjorda iakttagelser avseende trovärdigheten 

i aktuell statistik. Vi hanterar således två kontrollmål i ett och samma kapitel. 

 Har utredningarna genomförts skyndsamt, max fyra månader? 

 Stämmer statistiken? 

2.3.1. Iakttagelser 

Under perioden 1 november 2017 till 31 oktober 2018 inleddes 412 utredningar avseende 
anmälan eller ansökan (15 yttranden exkluderade). Av dessa 412 inledda utredningarna 

                                                             
2 Prop. 1996/97:124 s. 110 
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har 313 utredningar avslutats under den granskade perioden. 

 

Granskningen av utredningstid fokuserar utifrån detta på de 313 utredningar som avslu-

tats under året. Av dessa avslutades 79 procent eller 246 stycken utredningar inom 123 

dagar, vilket innebär att ca var femte utredning överskred utredningstiden. Av de 99 in-

ledda utredningarna som ännu inte avslutats i systemet har 26 stycken pågått längre än 

123 dagar. 

Nedan redovisas en bild över när i tid utredningarna avslutas. Diagrammet visar en rela-

tivt linjär utveckling av antalet avslutade utredningar mellan dag ett till dag 115. Efter dag 

115 dvs. när det återstår en vecka av utredningstiden ser vi att det blir allt vanligare att 

utredningar avslutas. Kurvan påvisar en märkbar stegring mellan dag 115 till dag 126 även 

därefter ser vi att det är en relativt hög frekvens av avslut av ärenden. Av de granskade 

ärendena var det 5 procent som pågick 180 dagar eller mer. Vi kan konstatera att 65 av de 

246 utredningar som avslutats inom 123 dagar avslutades de 5 sista dagarna. Det innebär 

att en fjärdedel av de utredningar som har avslutats i tid har blivit avslutade de fem sista 

dagarna.  
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Vid genomförda intervjuer framkommer det att det finns en kännedom om problematiken 

kring utredningstiderna. Det har varit en kombination av en ökad komplexitet i ärendena 

med stor personalomsättning som uppges vara orsaken till problematiken. För att komma 

till rätta med utmaningarna har rekryteringar gjorts, det har också bedrivits ett arbete 

med att hitta nivån för vad som ska dokumenteras samt hur detta ska göras för att nå ef-

fektivitet i utredningsarbetet.  

Det finns inom barn- och familjeenheten samordnare vilka har månatligen genomgångar 

med respektive handläggare för att gå igenom de ärenden som finns på handläggarens 

lista. Syftet är att ha kontroll över vilka ärenden som är igång samt vilka som behöver av-

slutas inom en snar framtid. Genom mötet får handläggaren vägledning i prioriteringar 

och det skapas en samordnad bild av situationen i arbetsgruppen. Genomgångarna görs 

också för att säkerställa att det är rätt ärenden som finns på handläggarnas lista och att 

statistiken därmed ska vara korrekt.  

För att inte hamna efter i dokumentationsarbetet och få tid till att arbeta effektivt har en-

heten beslutat om att använda fredagarna för att utföra skrivarbete. Det skapar också ut-

rymme till att hantera eventuella akuta händelser innan det blir helg. Verksamhetschefen 

för barn och familjeenheten har haft medarbetarsamtal och följt upp resultatet av arbets-

sättet och det uppfattas vara ett bra sätt att arbeta.  

Verksamheten har uppmärksammat behovet av metoder och arbetssätt för att genomföra 

utredningar mer intensivt och komprimerat. Det skulle skapa förutsättningar för ett 

snabbare flöde och en god kvalitet. Idag saknar dock verksamheten metoderna och arbets-

sätten för detta. 

2.3.2. Kommentarer och bedömning 

Vår bedömning är att det råder brister vad gäller verksamhetens förmåga att bedriva ut-

redningar skyndsamt och att efterleva lagstiftarens krav. Verksamhetens uppfattning är 
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att statistiken ska vara korrekt och överensstämmande med verksamheten. Vår bedöm-

ning är att ett arbete behöver fortgå för att säkerställa att statistiken är korrekt. Detta är 

en särskild utmaning då det finns handläggare som tillfälligt är inne och jobbar och där 

ärenden kan ha avslutats i praktiken men inte i systemet. Dessa ärenden syns inte heller 

på någon av de kvarvarande handläggarnas listor.  

Nämnden bör säkerställa att det vidtas ändamålsenliga åtgärder för att komma till rätta 

med utredningstiderna. Att generellt ha långa utredningstider innebär i praktiken att 

handläggarna har ett större antal utredningar igång per handläggare. Det ökar vanligtvis 

upplevelsen av arbetsbelastning och stress. Att ha ett arbetssätt där det finns ett funge-

rande flöde och fokus på att såväl ta emot som avsluta ärenden gynnar både medarbetare 

som medborgare. 

2.4. Beslut avseende förlängning av utredningstid  

Finns beslut avseende förlängning av utredningstid i de fall denna överstiger 4 månader? 

2.4.1. Iakttagelser 

Under den granskade perioden 2017-11-01 till 2018-10-31 har totalt 53 beslut om att för-

länga utredningstiden tagits. Besluten har fattats för 42 separata ärenden vilket innebär 

att för vissa ärenden har flera förlängningsbeslut tagits. Vissa av besluten är tagna för ut-

redningar som inte ingår i granskningen, dvs har inletts eller avslutats utanför den grans-

kade perioden. Av de 53 besluten om att förlänga utredningstid har beslutet i systemet 

fattats av verksamhetschefen för barn och familj i 51 av fallen och av avdelningschef i två 

fall då hon varit inne i verksamhetschefens ställe. Vi kan konstatera att detta är i linje med 

vad delegationsordningen ger uttryck för.   

Som redovisats i tidigare avsnitt var det under perioden 67 utredningar som nu är avslu-

tade men som överskred 123 dagar samt att det fanns 26 utredningar som var öppna och 

överskridit 4 månader. Totalt är det 93 ärenden där det skulle ha varit aktuellt med ett 

förlängningsbeslut. Av dessa 93 ärenden hade 23 ärenden ett fattat beslut om förlängning 

av utredningstid under perioden. Samtliga är fattade för ärenden där utredningen tagit 

134 dagar eller mer vilket innebär att 23 av 57 (50 procent) av utredningarna som tagit 

mer än 134 dagar har ett tillhörande förlängningsbeslut. Dessa 23 ärenden med förläng-

ningsbeslut är handlagda av totalt 15 olika handläggare.  

Granskningen visar att 10 av 23 ärenden där beslut om förlängning tagits avslutas utan 

insats. I ett av ärendena görs avslutet då ansökan återtas. 

2.4.2. Kommentarer och bedömning 

Granskningen visar att en majoritet av utredningarna med utredningstid över 4 månader 

saknar beslut om förlängning av utredningstid. Vår bedömning är att det beslut som tagits 

är i linje med upprättad delegationsordning, men att nämnden måste säkerställa att beslut 

om förlängd utredningstid tas då utredningstiden överskrider 4 månader. Vi anser också 

att det finns särskilda skäl att överväga orsakerna och behoven till förlängda utredningsti-

der då så stor andel av dessa trots allt landar i att ärendet senare avslutas utan insats.   
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2.5. God avtalstrohet i samband med placering 

Råder det god avtalstrohet i samband med placering av barn och unga? 

Kommunen är enligt Lag (2016: 1145) om offentlig upphandling skyldig att upphandla 

varor och tjänster.  

Med ramavtal avses enligt LOU ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter 

och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kon-

trakt under en given tidsperiod. I det här avsnittet har vi granskat huruvida de placeringar 

som är gjorda är i enlighet med gällande ramavtal samt att de villkor avseende pris som är 

avtalat sedan varit gällande vid placering.  

2.5.1. Iakttagelser 

Vi har i granskningen tagit del av 25 stycken ramavtal som vi kan konstatera är förläng-

ningar av tidigare ramavtal. Majoriteten av grundavtalen är tecknade under 2013 samt 

några under 2014 och förlängningar har gjorts under senare år. I intervju framkommer att 

det inte gjordes någon ny upphandling i tid varför lösningen har varit att förlänga tidigare 

avtal. Det framgår att det varit svårt för personalen att hitta avtal i avtalskatalogen vilket 

kan ha lett till att placeringar har skett utanför ramavtal. I vissa fall är det så att det bland 

de ramavtal som handläggarna hittar inte går att finna något alternativ som tillgodoser 

behoven. Placering sker då utanför upphandlade ramavtal.  

Vi har närmare kontrollerat 15 stycken placeringar för att se om de avtal som är upprät-

tade kring den enskilda placeringen är i linje med gällande ramavtal. Vi kan konstatera att 

tre av femton avtal är tecknade inom ramen för befintligt ramavtal. Ett avtal är upprättat i 

enlighet med ett ramavtal som saknar förlängning. Ytterligare två avtal har direktupp-

handlats och resterande placeringar har gjorts utan formell upphandling. Enskilda avtal 

för placering finns dock i samtliga ärenden. I avtal som tecknas avseende den enskilda 

placeringen framgår bland annat kostnad/dygn. I de avtal som är tecknade i enlighet med 

ramavtal så är dessa kostnader i linje med vad som står i ramavtalen.  

För att säkerställa att rätt belopp betalas ut framgår det i intervju att fakturorna går till 

handläggarna för ett godkännande. Handläggarna säkerställer att fakturan är i enlighet 

med placering. Om ansvarig handläggare mot förmodan är sjuk eller på semester finns det 

rutiner inom verksamheten avseende hantering av fakturan.   

2.5.2. Kommentarer och bedömning 

Vi bedömer att det finns brister i avtalstroheten vid placering av barn och unga. Det fram-

kommer i granskningen att många av placeringarna är utanför upphandlade ramavtal 

vilket kan bero på att det är svårt för personalen att hitta avtal i avtalskatalogen eller att 

de avtal som finns där inte tillgodoser rådande behov. Nämnden bör säkerställa att de 

brister som råder avseende avtalstroheten analyseras och att det vidtas åtgärder avseende 

upphandling och därefter trohet till gjorda upphandlingar. 
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2.6. Systematisk uppföljning och egenkontroll samt 
rapportering till nämnden 

Sker någon egenkontroll med avseende på ovanstående områden? 

Sker någon systematisk uppföljning och återkoppling av handläggningstider samt avtals-
trohet (institutionsplaceringar) till socialnämnden? 

Det övergripande reglementet för internkontroll fastställt av kommunfullmäktige 2014-

09-29 anger att syftet med reglementet är att säkerställa att kommunstyrelsen och nämn-

derna upprätthåller en tillfredsställande internkontroll. Reglementet för internkontroll 

anger bland annat att nämnderna ansvarar att risk- och konsekvensanalys genomförs för 

sin verksamhet, detta ska sedan ligga som en grund gällande prioritering och uppföljning 

av internkontrollarbetet. 

2.6.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna framgår att verksamheten genomför egenkontroller en gång i månaden. 

Då går de igenom specifika ärenden och även diskuterar utredningstider. Det framgår 

även att stickprov genomförs, där verksamhetschefen tar ut listor från sin enhet och läm-

nar över till en annan kollega som slumpvis tar ut ärenden som sedan granskas med avse-

ende på vissa punkter.  

I verksamhetens rutin för förhandsbedömningar framgår att dokumentet “checklista för-

handsbedömning” ska användas och rutinen anger att regelbundna kontroller görs av 

verksamhetschef för att säkerställa att rutin efterföljs. Vid kontrollerna utgår verksam-

hetschefen från checklistan. Vi har inte genom gjord granskning kunna fastställa att rap-

portering av de egenkontroller som görs i verksamheten lämnas till nämnden. 

Det finns en internkontrollplan och nämnden har vid genomförd riskanalys tagit hänsyn 

till befintliga brister i upphandling och avtalsskrivning. Dessa brister uppfattas kunna 

leda till onödigt höga kostnader för beställda varor och tjänster. Utifrån internkontroll-

planen för 2018 framgår också att kontroller ska ske avseende avtal. Det gäller då kontrol-

ler av att avtal är upphandlade i enlighet med gällande regler, att lista finns över upphand-

lade avtal och att avtalen är tidsbegränsade. Däremot finns inte någon specifik kontroll 

vad det gäller avtalstroheten. 

I internkontrollreglementet § 11 anges att halvårsuppföljning av intern kontrollen görs. 

Det framgår i socialnämndens halvårsuppföljning att avtal har granskats. Genomförandet 

av kontrollen innebar en genomlysning av befintliga rutiner, kontroll av hur avtal var do-

kumenterade samt ett antal stickprovskontroller. Halvårsuppföljningen anger att det i 

avtalsdatabasen fanns 99 avtal som rörde socialförvaltningen, och där endast sju av avta-

len fanns i avtalsdiariet.  

2.6.2. Kommentarer och bedömning – systematisk uppföljning 

Vår bedömning är också att verksamheten har en egenkontroll och medvetenhet avseende 

såväl problematiken avseende avtalstrohet samt bristerna i skyddsbedömningar och av-

talstrohet. Kontinuerlig rapportering kring samtliga dessa områden görs dock inte till 

nämnden. Vår bedömning är att nämnden bör säkerställa att de har de underlag som de 

26



Kontroll av handläggning samt avtalstrohet i samband med användandet av institutionsvård inom IFO 
 

Mars 2019      15 av 15 
Vallentuna kommun 
PwC 

 

behöver för sitt beslutsfattande om åtgärder för att komma tillrätta med de brister som 

uppdagats.  

2.6.3. Kommentarer och bedömning – egenkontroll samt rapportering 
till nämnden 

Vår bedömning är att nämnden har uppmärksammat delar av problematiken avseende 

avtalstroheten och att de tagit med detta som ett område i internkontrollplanen. De har 

också fått en återrapportering avseende gjort kontroll. Utifrån detta är det väsentligt att 

gjorda åtgärder på området följs upp vid framtida kontroller. Vi bedömer dock inte att det 

finns en systematisk kontroll av avtalstrohet, men att förutsättningarna för ökad avtals-

trohet förbättras om nämnden kommer till rätta med de problem som den interna kon-

trollen visat på. 

 

2019-03-29 

 

 

 

 

  

 

 

Carin Hultgren  Karin Magnusson 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISION EN

MISSIV

20t9-09-27

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

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 für 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 pä iakttagelser och är en sammanvägning av vår bedömning av
respektive kontrollmålen i granskningen, vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en

tregradig skala (uppffllt, delvis uppffllt, eller ej upp$zllt).

Kontrollmål Kommentar

Kontrollmål l: Nämnden har
säkerställt att det bedrivs ett
ändamålsenligt systematiskt
kvalitetsarbete på enhets-
nivå.

REVISION EN

TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 0B-587 850 00 . FAX 0B-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

Ej uppfyllt
Vi konstaterur at| det finns ett identifierat
behov av ett mer enhetligt och ändamåls-
enligt systematiskt kvalitetsarbete på en-

hetsnivå, men att former for detta ännu inte
är på plats. Vi konstaterar att de brister
som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn
ãr 2018 kvarstår då det framkommer att
alla fürskoleenheter inte följer upp och
analyserar sin verksamhet samt dokumen-
terar detta arbete. Vi ser positivt på de

utbildningsinsatser som genomfürs inom
kommunen for 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.

lml
¡E

Vallentuna
kommun

o
o
o
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISIONEN

Kontrollmål 2: Nämnden har
säkerställt att det bedrivs ett
ändamålsenligt systematiskt
kvalitetsarbete på huvud-
mannanivå.

Kontrollmål 3: Nämnden har
vidtagit åtgärder vid eventu-
ella brister som rör försko-
lans likvärdighet.

REVISIONEN
TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA

TFN 08-587 850 00 . FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA. SE

Ej uppfyllt
Vi konstatcrar att dct finns cn mcdvctcnhct
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 attfatta
beslut om utveckling av verksamheten utan
att ha fullständig och adekvat inftrrmation
om de faktiska behoven. Vi bedömer såle-

des att de brister som Skolinspektionen
identifierade i sin tillsyn är 2018 kvarstår
då det saknas en samlad bild av måluppffl-
lelsen på forskolorna som kan ligga till
grund flor uppfoljning, analys och beslut
om prioritering av utvecklingsinsatser för
forskolorna 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.

Ej bedömt
Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut
om kompetenshöjande insatser för att
stärka förskolans kvalitet i hela kommunen

I : -.- ,, - -lL:-J ,-9 -L l--,--,-- --,- -,- l,la--^ :ouII vr sçl pusluvt pa att Kullllllullgll ugrrar r

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 florskolans resultat fördelat per om-
råde och enheter inte når nämnden. Där-

MISSIV

2019-09-27
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VALLENTUNA KOMMUN
REVISIONEN

Kontrollmål 4: Nämnden har
säkerställt att barn erbjuds
plats i förskola i ändamåls-
enlig omfattning.

Kontrollmål 5: Nämnden har
säkerställt att barngrupperna
har en lämplig sammansätt-
ning och storlek.

REVISION EN

TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 . FAX 08-587 850 88
KOMMU N@VALLENTU NA.SE

med saknas den nödvändiga kopplingen
mellan analys av brister rörande likvärdig-
het och nämndens åtgärder.

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldel-
ningen till ftjrskolan beskrivs ske utan
hänsyn till förskolors och barns förutsätt-
ningar och behov.

Uppfyllt
Vi konstaterar att kommunen erbjuder
ftirskola 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 floräldraledighet. Vi noterar
att verksamheten anser att de generösa
öppettiderna riskerar att påverka verksam-
hetens kvalitet negativt.

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 v ara missvisande.
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VALLENTUNA KOMMUN
R,EVISION EN

MTSSIV

20L9-09-27

Kontrollmål 6: NtimncJen har
säkerställt att erlrjudande av
plats sker i tid.

Dclvis uppfyllt
Vi konstaterar aIt bam 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.

Etter genomtörd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och ungdoms-

nämnden:

¡ Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och implementeras på

enhetsnivå och på huvudmannanivå for 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 ?ir adekvata.

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

o Att säkerställa att bam i behov av särskilt stöd sþndsamt erbjuds ftirskoleplats. 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.

o Denna granskning omfattar inte förskolans resursfordelningsmodell. Det har dock vid

intervjuer framkommit att resursfordelningsmodellen inte upplevs säkerställa att for-

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

av en översyn av resursfürdelningen i florskolan.

Rapporten har varit föremål for sakgranskning hos berörda tjåinstepersoner

REVISION EN
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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 utifràn 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 fórutsättningar 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 kontrollmå|.

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
àr 2O1B kvarstår då det framkommer att alla
förskoleenheter inte foljer upp och analyserar sin

verksamhet samt dokumenterar detta arbete. Vi

ser positivt på de utbildningsinsatser som
genomförs inom kommunen för att fórbättra
kvaliteten på uppfoljningen 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

ändamålsen ligt systematiskt
kvalitetsarbete på

huvudmannanivå.

Kontrollmål 3: Nämnden har

vidtagit åtgärder vid

eventuella brister som rör

förskolans likvärdighet.

Ej uppfyllt
Vi konstaterar att det finns en medvetenhet kring

behovet av ett mer ändamålsenligt systematlskt
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
dc 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
ändamålsen ligt systematiskt kvalitetsarbete på

huvudmannanivå.

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 u ppfölj nin g 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 itillägg 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 iförskola i

ändamålsen lig omfattning.

Kontrollmål 5: Nämnden har
såikerställt att barn g ru pperna

har en lämplig
sammansättning och storlek.

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

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 foräldraledighet. Vi noterar att
verksamheten anser att de generösa öppettiderna
riskerar att påverka verksamhetens kvalitet
negativt.

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.

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:

a

a

a

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 kval itetsarbetet.

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

nuläget framgår det inte av kommunens köregler att barn med särskilda behov ska
prioriteras. Det saknas även systemstöd fór att ta emot information om behov av
särskilt stöd i samband med ansökan om förskoleplats.

Denna granskning omfattar inte forskolans resursfördelningsmodell. Det har dock vid
intervjuer framkommit att resursfördelningsmodellen inte upplevs säkerställa att
förskolors och barns förutsättningar och behov tillgodoses. Det kan därmed finnas
behov av en översyn av resursfordelningen i forskolan.
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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, fólja upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå. Sådan planering, uppfoljning

och r-ltveckling ska även genomforas på förekoleenhetsnivå. Om clet framkommer att det finns

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

Enligt skollagerr 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 iform av

förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.

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

att skapa fórutsättningar 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 fórskola inklusive öppen förskola är betydligt lägre än för strukturellt

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

istrukturellt liknande kommuner. Andelen årsarbetare iforskolan med pedagogisk

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

en riskfaktor för fórskolans kvalitet.

Med utgångspunkt från såväl kommunens nettokostnadsavvikelse i förskolan som den

pedagogiska kompetensen iförskolan och den eventuella påverkan detta kan ha på

verksamhetens kvalitet vill revisionen granska hur barn- och ungdomsnämnden säkerställer
likvärdiga forutsättningar 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.
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Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågorna

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för
lärande och omsorg utifràn varje barns behov?

Har barn- och ungdomsnãmnden säkerställt att behov av platser och öppettider kan
tillgodoses?

Revisionskriterier
lakttagelser bedöms gentemot följande revisionskriterier:

a Skollagen:
1 kap 4 $ Syftet med utbildningen
2 kap B $ Huvudmannens ansvar för utbildningen
3kap2 $ Barnens lärande och personliga utveckling
4 kap 3, 4, 5,6,7 $$ Systematiskt kvalitetsarbete
B kap 2, 5, 8, 14 $$ Utbildningens syfte, erbjudande av förskola, barngrupperna och
miljön, erbjudande av plats

Kommunens beslut, riktlinjer och rutiner inom rubricerade områden

Kontrollmål
Följande kontrollmål är vägledande for att besvara revisionsfrågorna

Kontrollmål 1: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt
kvalitetsarbete på en hetsn ivå.

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 iform av fórskoleutskottet (gruppintervju)

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

Kösamordnare

Tre förskolerektorer (g ru ppintervju)

Trc törskollärare från tre olika förskoleområden (gruppintervju)

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

rapporten.

a

a

a
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Förskolan i Vallentuna
kommun
Barn- och ung domsnämndens org ttnisatíon

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 forvaltningen av en
tillförordnad utbildningschef.

Omorganisatiort

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 for förskolan och lyfta fram förskolan som en viktig del av
nämndens uppdrag, beslutade barn- och ungdomsnämnden 2017-02-21att den kommunala
förskoleverksamheten skulle separeras organisatoriskt från grundskolan och därmed
organiseras som en egen verksamhet. Vid årsskiftet 201712018 genomfördes
organisationsförändringen som innebar att

ett förskoleutskott inrättades inom barn- och ungdomsnämnden
en verksamhetsavdelning för förskolan skapades och förskolan fick en egen
verksamhetschef
fórskolerektorerna blev renodlade förskolerektorer (utan ansvar för grundskolan)

förskolans ekonomi började redovisas separat (på nämndsnivå), med syfte att
fortydliga 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
fórskola och grundskola inneburit att en attitydförändring kunnat påbörjas inom forvaltningen
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
organisationsforändringen (och därmed även kom förskolan till gagn). Till exempel
underställdes vaktmästare och administratörer grundskolans rektorer. Sedan årsskiftet
201812019 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

a

a
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tillhörande förskolerektor för att fórbättra förskolerektorernas arbetssituation.

Komnrunala förskolor i Vallentuna komnuLn

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

följande fyra områden:

Kårsta förskola
Lindholmens förskolor

Brottby förskola
Sjumilaskogens

, fÖrskola
, Borgens förskola
r Haga förskola

Granåsa förskola
Katthults förskola
Ormsta förskola
Sjöhästens förskola
Vallentuna

Kantarellens förskola
Karby fÖrskola
Lovisedals förskola

råkforskola

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

fem förskolor per person.

Vid intervjuer beskrivs att det flnns stora skillnader i fÖrutsättningar och behov, såväl rttellan

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 forutsättningar, 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.

Norra 62 5,7 1B

120 0 34
B förskola

Centrala ns förskola 54
Centrala Granåsa förskola 56
Centrala a förskola 34

Centrala Katthults förskola
Centrala forskola
Centrala Slöhflstery lörskola
Centrala Vallentuna _sprqKlö¡g]f_o_!q

i Sj u ryl|aqKpg e !:'! fqpk_o_L? 43

ia+ 6,3 3B
19

5,6
4
6

20
17
10

4
56
26
27
B

17
4,8 11

2 3 73

Södra _LL. 31

Utbildningsinsofser

lnom 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.

I
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Tabell 1. Jämförelse andel anställda ârsarbetare med forskollärarlegitimation ëtr 2016-2018.

31
41

45

27
43
43

31
42
43

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

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 làsàr (202012021) kan fler ha hunnit komplettera sina betyg for att
kunna vidareutbilda sig, uppges vid intervju.

I kombination med en marknadsmässig lön beskrivs i intervjuerna dessa utbildningar som
viktiga for att behålla och rekrytera personal till förskolan iVallentuna. I intervjun med

förskollärare lyfts även betydelsen av förbättrade förutsättningarna för kommunens
förskollärare att få tid for reflektion som en viktig faktor for 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/skolutvecklinq/leda-och-
oroan isera-skolan/samverkan-for-basta-skola

Obligatorisk
utbildning för
alla outbildade
barnskötare i

kommunen
Barnskötare
som studera
och har
behörighet

Förskollärare

Två förskolor i

det centrala
området samt
samtliga
förskolerektore
r

Upphandlad kurs
via Hermods
Engångskurs

Kommunen står för
en betald studiedag
i veckan samt
bekostar
kurslitteratur.
lfous projektleder
och Malmö
universitet ansvarar
för
forskningsinsatsen
som syftar till att
öka förskolans
kvalitet och
likvärdighet.
Skolverkets riktade
insats för att stärka
förskolan och
huvudmannen i

planering,
uppföljning och
utveckling av
utbildningen

lngen uppgifi.

Tre barnskötare
vid de
kommunala
förskolorna har
blivit antagna.
12 förskollärare
Samtliga
förskole-
områden är
representerade.

Aug 2019-jan
2020

Aug 2019
Utbildningen
omfattar 3,5 år
heltidsstudier.

Jan 2018-juni
2020

Nov 2018-nov
2022

April2020

Sep 201 I
April2020

Dec 2019
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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.

Kotnmw te ns tÌllsy ns ansu ar

lnom ramen för granskningen har kommunens ansvar for 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 for förskolan har varit ensamt ansvarig for tillsynsarbetet samt för
samverkansforum, iform av nätverksträffar, med fristående huvudmän. Vid intervju

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

fórvaltningen medan skolchefen fór fórskolan 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 1ör fu 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 ifebruari 2019 att den

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

mellanrum. lntervallet 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

Ou erlämning srutiner ntellan forskola och g rundskola

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

huvudmän:

Nätverksträffarför fristående och kommunala förskolerektorer (två gånger per termin)

Förskoleràd för forskola 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

Overlämningsnätverket består av tre rektorer för förskolan samt fyra förskolerektorer

a
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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
forskoleklass. Blanketten innehållertre delar: en del där barnet kommertilltals, 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 blan kett som kallas " Kom pletterande överläm ningsplan".

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 forbättras.
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 socialförvaltn ingen och barn- och un gdomsförvaltn in gen.

Skolinspektionens tillsyn ã.r zo t B

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 iförhållande till de nationella
målen.

Utifrån uppfoljning 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 uppfóljning, 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
. Tydliggöraorganisationen
. Skapa gemensamma rutiner och riktlinjer
¡ Förtydligande av uppdraget
. Struktur och arbetsgång for det systematiska kvalitetsarbetet
o Befattningsbeskrivningar för förskollärare och barnskötare
. Kompetenshöjandeinsatser

a

a
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. Värdegrundsarbete, planer för kränkande behandling och systematiskt
likabehand lingsarbete

. lT-plan fÖr förskolan

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

åtgärder, bedömdes bristerna vara avhjålpta.
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Iakttagelser och
bedömningar
Kontrollmål 1: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt
systematiskt kval itetsa rbete på en hetsn ivå.

Kontrollmål 2: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt
systematiskt kval itetsa rbete på h uvudman nan ivå.

lakttagelser
I intervju med företrädare från nämndens forskoleutskott 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 for 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:

a Löpande iFörskolans
ledningsgrupp (FLG)

' samt rapportering i

Stratsys

Arbetsplanens punkter liknar de åtgärder som redovisades till Skolinspektionen ijanuari 2019,
men är inte identiska. I sakgranskning framkommer att insatserna enligt Arbetsplan för
processer i ledningsgrupp förskola 2018-2020 är genomförda.

Årshjtrl och mallar fi)r sy stematiskt kualitetsarbete

Det finns ett årshjul fór det systematiska kvalitetsarbetet, framtaget höstterminen 2018 och
reviderat vårterminen 2019), se bilaga 2. Arshjulet innehåller foljande moment med bäring på

det systematiska kval itetsarbetet:

. En verksamhetsplan för kommande läsår skrivs för varje förskoleenhet ijuni 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

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

t 2018-2019

a

a
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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.

Arshjulet innehåller således moment för kvalitetsarbete på enhetsnivå och huvudmannanivå
Av årshjulet framgår det inte vern sorn är arrsvarig for att respektive trtornent. 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

511 stematiskt ku alitetsat"b ete p ä enhetsniu tt

I intervjuer med förskollärare beskrivs att arbetslagsreflektion sker på avdelningsnivå på

kommunens forskoleenheter, dock i varierande omfattnlng. En förskollärare beskriver att
reflektion i arbetslaget sker muntligt varje vecka och att kortare anteckningar fórs vid dessa

tillfällen; en annan förskollärare beskriver att arbetslaget träffas för reflektion varannan vecka
vilket resulterar i en skriftlig rapport som lämnas till törskolerektor.

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 kråver 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 dËir 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 for det
systematiska kvalitetsarbetet under den tidigare förvaltningschefen, men att förskolerektorerna
under det senaste året har haft mojlighet 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 fOrskolorna 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 underuisning i förskolan beskrivs som ett värdefullt verktyg for att höja kvaliteten
på uppfoljning och analys, men att det är en bit kvar innan förskolorna är självgående i sitt
kvalitetsarbete.
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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 fór 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 àr 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 tillförvaltningens 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 uppfoljning 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 forskoleområdesnivå.

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.

Teñialrapporterna innehåller en redogörelse av nämndens samtliga verksamheters arbete med

de kommungemensamma och nämndspecifika målen. lnkommen tertialrapport innehåller
bland annat information om pågående utbildningsinsatser i förskolan, det pågående

utvecklingsarbetet med förskolans systematiska kvalitetsarbete samt statistik avseende
personaltäthet och personalbehörighet iförskolan. Resultat och analys på forskoleområdes-
och/eller förskoleenhetsnivå saknas.

Verksamhetsberättelse tör ër 2018 innehåller, likt tertialrapporten, lnformation 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 forskoleområdes- och/eller förskoleenhetsnivå saknas i verksamhetsberättelsen.

Under våren 20'19 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 foremål 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 forskolan, vilket framgår av utskottets
protokoll. Både utskottet och nämnden har även tagit del av uppfóljning 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 ändamålsenltgt

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 20'18 kvarstår då det

framkommer att alla förskoleenheter inte följer upp och analyserar sin verksamhet samt
dokumenterar detta arbete. Vi ser positivt på de uttlildningsinsatser 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:Yàr 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 systernatiska kvalitetsarbetet på enltetsnivå
riskerar nämnden att fatta beslut om utveckling av verksamheten utan att ha fullständig oeh

^.1^l','^+ i^l^¡ma{ian 
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Skolinspektionen identifierade i sin tillsyn är 2018 kvarstår då det saknas en samlad bild av

måluppfyllelsen på förskolorna som kan ligga till grund för uppfoljning, 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.

Kontro!lmål 3: Närnnden har vidtagit åtgärder v¡d eventuella brister som
rör förskolans I ikvärdighet.
lakilanølcør,v,r(!ql,v,vv,

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

förvaltningen), har vidtagit åtgarder med syfte att höja kvaliteten i förskolan iform 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 sko/a som betydelsefull for att

stärka den förskola i det eentrala området som omfattas av insatsen. Det finns en fórhoppning

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 forutsättningar 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 kompetenshojande insatser for att stärka
förskolans kvalitet i hela kommunen och viser 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 nãimnden 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
forskolors och barns forutsättningar 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.

lakttagelser
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 mojlighet att erbjuda
forskoleplatser 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. Dàr framgår
hur ansökan ska göras via hemsidan, vad som krävs for 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 beskod 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 förskoleplafs beskrivs att barn ska erbjudas plats utifrån fóljande
prioriteringar:

1. Barn i behov av särskilt stöd
2. Syskonförtur
3. Kötid

I intervju rrred kösanrordnaren framkomnrer dock att det inte är nröjligt att såkerställa 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 dokurnenten Enhefsrnanual Erbjudande av förskoleplafs och

Enhetsmanual för skolvalssldan Hypernet forskola 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

fórskola 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 fôräldraledig 30 timmar per

vecka i förskolan for 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:Vàr 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.

lakttagelser
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 mojligt
att minska på barngruppernas storlek måste barnpengen öka, menar fórskolerektorerna.
Sammansättningen på forskolan 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 vä|.

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 max20
barn igrupper med äldre barn och max 15 barn igrupper 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 forskoleutskottet 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 hója
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 foljer 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 kontrollmå|.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål Kommentar

Kontrollmål 1: Nämnden har
säkerställt att det bedrivs ett
ändamålsen ligt 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

àr 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.

o
o
o

-,Þpwe
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Kontrollmål 2: Nämnden har
säkerställt att det bedrivs ett
ändamålsen ligt systematiskt
kvalitetsarbete på

huvudmannanivå.

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

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
ändamålsen ligt systematiskt kvalitetsarbete på

huvudmannanivå.

Ej bedömt

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut om
kompetenshojande insatser för att stärka
forskolans kvalitet i hela kommunen och viser
positivt på att kommunen deltar i Skolverkets
Samverkan fór 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 forskolors
och barns fórutsättningar och behov.

-Þ
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Kontrollmål 4: Nämnden har
säkerställt att barn erbjuds
plats iförskola i

ändamålsenlig omfattning.

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

Uppfyllt

Vi konstaterar att kommunen erbjuder förskola i

stor omfattning. De ordinarie öppettiderna är
generösa och det finns mojlighet att få barnomsorg
även utanför ordinarie öppettider samt under hela
sommaren och vid fóräldralerlighet. Vi noterar att
verksamheten anser att de generösa öppettiderna
riskerar att påverka verksarrhetens kvalitet
negativt,

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 oeh andel utbildad
personal och att nämnden vidtagit åtgärder
avseende utbildningsinsatser avseende dessa. Vi
noterar att underlaget till nämnden avseende
personaltäthet rrskerar att vara mrssvisande.

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- oeh

ungdomsnämnden:

a 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 kval itetsarbetet.

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

a
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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 iforskolan.

I
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Bilaga 1. Granskad
dokumentation

Granskningen har tagit del av följande dokument från kommunen

. Enhetsmanual Erbjudande av fórskoleplats
¡ Enhetsmanual för skolvalssidan Hypernet förskola
. Köregler för förskola och farrriljedaglrerrr

. Nårnndt¡esluI avseerrcle konrpetensutvecklittgsl:rrograrll inonr förskcllan

. Uppfoljning av kompetenshöjande insatser iförskolan

. Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2018

. Barn- och ungdomsnämndens Tertialrapportjanuari-april 2019

. Arsplan ledningsgrupp forskola

. Arshjul systematiskt kvalitetsarbete

. Skolinspektionens tillsynsbeslutförskola 2018-06-15

. Skolinspektionens uppföljningsbeslut tillsyn förskola 2019-02-21

. Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen

. lnformation om projektet Flerstämmig undervisning iförskolan

. Exempelpåmånadsuppfóljningavdelningsnivå

. Exenrpel på terminsuppföljning avdelningsnivå

. Rapport: Tillsynen av förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna
r 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.Ä,rstrjul systematiskt
kvalitetsarbete

I
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Carin Hultgren
Uppdragsledare

Jenny Nordqvist
Projcktlcdarc

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 ma¡ 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande,
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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