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§ 55
Internkontroll halvårsuppföljning 2021 (FN 2020.073)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen 2021, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2021 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande
områden:
Brandsäkerhet i Vallentuna ishall
Skyltning av spår och leder
Miljöarbete utifrån miljörevision
Inköp görs inom befintliga ramavtal
Direktupphandlingar har minst tre anbud
Rutiner för badvattenkontroll

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, 2021-06-29, Internkontroll halvårsuppföljning 2021
 Internkontroll halvårsuppföljning 2021
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Tjänsteskrivelse

Internkontroll halvårsuppföljning 2021

Förslag till beslut
Fritidsnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen 2021, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Internkontrollplanen för 2021 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande
områden:
Brandsäkerhet i Vallentuna ishall
Skyltning av spår och leder
Miljöarbete utifrån miljörevision
Inköp görs inom befintliga ramavtal
Direktupphandlingar har minst tre anbud
Rutiner för badvattenkontroll

Ekonomiska konsekvenser
Om processer och rutiner kopplade till ekonomi inte fungerar som de ska kan det få 
stora ekonomiska konsekvenser. I internkontrollplanen för 2021 kontrolleras två 
processer kopplade till ekonomi; att inköp görs inom befintliga ramavtal samt att 
minst tre anbud tas in vid direktupphandling.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Fritidsnämnden har som mål att minska verksamheternas klimatpåverkan. I 
internkontrollplanen för 2021 finns en kontroll att förvaltningsledning analyserar 
miljöarbetet och tar hand om slutsatser från intern respektive extern miljörevision. 
Arbetet görs tillsammans med hållbarhetssamordnare och i syfte att systematiskt 
minska verksamheternas klimatpåverkan.

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
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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 2021.

Granskningens utfall

Inplanerat till hösten 2021.

Process/rutin: Förvalta spår och leder

Skyltningen av spår och leder är tillfredsställande

Granskningens genomförande

Inventering av befintliga leder har gjorts under våren.

Granskningens utfall

Besiktning av Roslagsleden har genomförts, brister har åtgärdats och leden har kompletterats med 
nya skyltar. Inventering har gjorts av spåren i Lindholmen utan anmärkning. På Össeby kommer ny 
spårkarta att sättas upp.

Process/rutin: Miljöledning 

Förvaltningens lednings-/chefsgrupp analyserar miljöarbetet och tar 
hand om slutsatser från intern respektive extern miljörevision, 2 
ggr/år (vår och höst). 

Granskningens utfall

Ny samordnare för miljöarbetet har under året tillsatts inom fritidsförvaltningen och arbetet utifrån 
slutsatser inom intern och extern miljörevision kommer påbörjas under hösten.
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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

Inga större inköp har identifierats utanför ramavtalade leverantörer vid utförd kontroll.

När direktupphandling görs tas minst tre anbud in

Granskningens genomförande

Controller har stämt av med enhetschefer samt upphandlingsenheten, ingen direktupphandlingar 
har genomförts inom perioden.

Granskningens utfall

Ingen direktupphandling har genomförts under första halvåret.

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. På Gustavs Udde samt 
Kvarnbadet tas vattenprover var 14:e dag under juni, juli och augusti. Vattenprover tas en gång i 
månaden vid Bergsjön, Långsjön och Toftesta Holme under juni, juli, augusti.

Vid prover som visar på "otjänligt" eller "tjänligt med anmärkning" tas nya prover inom tre dagar 
efter första provet.

Granskningens utfall

Kontroll har skett av att tydliga rutiner finns upprättade och dokumenterade samt kommunicerade 
till medarbetare inom Idrott & Friluft samt Miljö & Hälsa. Detta gäller såväl vattenprovtagning vid 
kommunala badplatser som vid Kvarnbadet.


	d7628e11-da56-403e-991a-2b9e1abb1f6c.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	4277bbcb-3db3-426d-b42c-4a4453e416d3.docx
	f9b37b3f-aa68-4fb2-a3b4-36ea71db52dd.pdf
	081acd9f-8029-4812-ae1f-2b079846a4df.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	3405e510-a235-470c-be0b-217ddff8af40.docx
	Tjänsteskrivelse
	Internkontroll halvårsuppföljning 2021
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ekonomiska konsekvenser
	Konsekvenser för hållbar utveckling
	Konsekvenser för barn
	Expedieras till:


	5f60d20e-df75-4a16-a331-16cb5c23c729.docx
	Uppföljning internkontroll
	Process/rutin: Brandsäkerhet - Vallentuna ishall
	Brandövning

	Process/rutin: Förvalta spår och leder
	Skyltningen av spår och leder är tillfredsställande

	Process/rutin: Miljöledning
	Förvaltningens lednings-/chefsgrupp analyserar miljöarbetet och tar hand om slutsatser från intern respektive extern miljörevision, 2 ggr/år (vår och höst).

	Process/rutin: Inköp och upphandling
	Inköp görs inom befintliga ramavtal
	När direktupphandling görs tas minst tre anbud in

	Process/rutin: Badvattenkontroll - badplatser och Kvarnbadet
	Kontrollera att rutiner för badvattenkvaliteten finns och efterlevs






