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§ 11
Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2020 (FN 2019.065)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2020, samt överlämnar den 
till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2020 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande områden: 
brandsäkerhet, skyddsutrustning, kemikaliehantering, inköp och upphandling, personuppgifter 
enligt GDPR, badvattenkontroll.
Brandövning har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av coronapandemin, vilket gör 
att kontrollmomentet kvarstår och finns därför med i fritidsnämndens internkontrollplan för år 
2021. Övriga områden har kontrollerats och bedöms fungera enligt befintliga rutiner.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-04, Internkontrollplan helårsuppföljning 2020
 Internkontrollplan Helårsuppföljning 2020
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Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan – Helårsuppföljning 
2020

Förslag till beslut
Fritidsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2020, samt 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Internkontrollplanen för 2020 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande 
områden: brandsäkerhet, skyddsutrustning, kemikaliehantering, inköp och 
upphandling, personuppgifter enligt GDPR, badvattenkontroll.

Brandövning har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av coronapandemin, 
vilket gör att kontrollmomentet kvarstår och finns därför med i fritidsnämndens 
internkontrollplan för år 2021. Övriga områden har kontrollerats och bedöms fungera 
enligt befintliga rutiner.

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

Petri Peltonen Elisabeth Byström
Förvaltningschef Controller

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

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

Process/rutin: Brandsäkerhet - Vallentuna ishall 

Brandövning 

Granskningens genomförande

Diskuterat med brandförsvaret och planerat in en brandövning hösten 2020.

Granskningens utfall

Brandövning var inplanerad att genomföras tillsammans med brandkåren under hösten 2020. På 
grund av coronapandemin har övningen inte varit möjlig att genomföra. Kontrollmomentet kommer 
kvarstå i internkontrollplanen för 2021.

Process/rutin: Skyddsutrustning 

Att relevant utrustning används 

Granskningens genomförande

Kontrollerat skyddsutrustning finns och används vid behov.

Granskningens utfall

Kontroll av skyddsutrustning har gjorts utan anmärkning.

Ingen åtgärd behöver vidtas.

Process/rutin: Miljöledning 

Verksamheternas följer kommunens rutin för kemikaliehantering 

Granskningens genomförande

Controller har intervjuat medarbetare som hanterar kemikalier gällande hantering, förvaring, 
kemikalieförteckning mm.

Granskningens utfall

Verksamheterna bedöms följa kommunens rutiner för kemikaliehantering. På Kvarnbadet 
dokumenteras exempelvis vilken mängd kemikalier som används.

Ingen åtgärd behöver vidtas.
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Process/rutin: Inköp och upphandling

Inköp görs inom befintliga ramavtal 

Granskningens genomförande

Controller går halvårsvis igenom förvaltningens största inköp tillsammans med 
Upphandlingsenheten, och kontrollerar att dessa är gjorda med avtalade leverantörer.

Granskningens utfall

Noterat något enstaka inköp som gjorts utanför ramavtalad leverantör i samband med avtal som 
löpt ut i närtid.

Ingen åtgärd bedöms nödvändig, men kontrollen kommer kvarstå i internkontrollplanen för 2021.

Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR

Att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna

Granskningens genomförande

Kontrollerat att rutiner för detta finns på intranätet samt gjort en plan framåt.

Granskningens utfall

Varje arbetsgrupp har vid personalmöten under hösten 2020 informerat och diskuterat med 
medarbetarna kring rutiner för personuppgiftsincidenter, samt informerat var på intranätet rutiner 
kring detta finns om en personuppgiftsincident skulle inträffa.

Process/rutin: Badvattenkontroll - badplatser och Kvarnbadet 

Kontrollera att rutiner för badvattenkvaliteten finns och efterlevs 

Granskningens genomförande

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

Vid prover som visar på otjänligt vatten tas nya prover mer frekvent än ovan nämnt.

Granskningens utfall

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

Ett vattenprov vid Gustavs Udde i början av juli visade på otjänligt vatten i Vallentunasjön, vilket 
fick till följd att badet fick stänga. Ytterligare provtagningar gjordes en vecka senare som visade på 
tjänligt vatten och badet kunde då öppna.

Övriga badsjöar i kommunen samt Kvarnbadet har visat på tjänligt vatten under den kontrollerade 
perioden juni-augusti.
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