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1 Sammanfattning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av 
genomförda granskningar under år 2014 och 2015. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2018. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om ansvarig nämnd har vidtagit 
beslutade åtgärder. 
Vår sammanfattande bedömning är att många av de beslut som fattats som följd av 
lämnade rekommendationer har genomförts, men att det finns utrymme för ytterligare 
förbättringar. Vi vill betona vikten av att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer 
att fattade beslut verkställs och att effekten av besluten följs upp. 
 
Granskning av kulturområdet (2014) 
Vi kan konstatera att verksamhetsplanen följs upp regelbundet av BKU-nämnden1, 
vilket vi ser positivt på. Vi kan däremot konstatera att vi i verksamhetsplanen saknar 
mål för kulturskolans verksamhet. Samtidigt kan vi, enligt den grundläggande 
granskningen för 2018, konstatera att det för flera mål i verksamhetsplanen saknas 
uppgifter om vad som ska mätas, hur de ska mätas, följas upp eller bedömas. 
Vi konstaterar att det under 2017 och 2018 inte lämnats in någon kvalitetsredovisning 
för biblioteksverksamheten. 
Vi kan, enligt den grundläggande granskningen för 2018, konstatera att det inte finns 
ett samordnat arbetssätt när det gäller den interna kontrollen. I internkontrollplanerna 
för BKU-nämnden kan vi inte se att de kontrollmoment som valts ut för uppföljning är 
baserat på en risk- och väsentlighetsanalys. Vi bedömer att den nuvarande 
internkontrollen är bristfällig och behöver förstärkas. 
Vi konstaterar att ett nytt regelverk och riktlinjer för bidragsformer har fastställts av 
BKU-nämnden, vilket vi ser positivt på. Vi ser även positivt på att ansökningsblanketter 
finns på kommunens hemsida samt att det i blanketterna framgår konsekvenser av om 
uppgifterna som lämnas är oriktiga.  

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen och bildningsnämnden2 ser över målen 
och indikatorerna samt metoder att följa upp dessa för att säkerställa en effektiv 
målstyrning. 

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen följer upp att djupgranskningar och 
stickprovskontroller genomförs för föreningsbidrag. 

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att kontraktet mellan 
kommunen och hotell Kramm upprättas.  

• Rekommendationen gällande den interna kontrollen av utbetalningsrutiner 
kvarstår.  

                                                
1 Barn- kultur och utbildningsnämnden (numera bildningsnämnden) 
2 Rekommendationerna riktas till kommunstyrelsen och bildningsnämnden som övertagit ansvaret för 
allmänkulturen respektive bibliotek och kulturskola från år 2019 
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Granskning av intern kontroll (2015) 
Vi konstaterar att det skett vissa förbättringar avseende arbetet med den interna 
kontrollen. Vi kan, enligt den grundläggande granskningen för 2018, konstatera att det 
inte finns ett samordnat arbetssätt när det gäller den interna kontrollen. Varken BKU-
nämnden eller kommunstyrelsen hade inför år 2018 beslutat om internkontroll som ett 
eget ärende. I internkontrollplanerna för BKU-nämnden samt kommunstyrelsen kan vi 
inte heller se att de kontrollmoment som valts ut för uppföljning är baserat på en risk- 
och väsentlighetsanalys.  
Vi kan däremot se ett behov at utbildningsinsatser kring internkontroll med anledning till 
grundläggande granskningen för 2018. I den grundläggande granskningen framgick det 
att ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämnder inte visste om det fanns 
en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen, om internkontrollplanen 
var ett resultat av genomförd risk- och väsentlighetsanalys samt och resultat 
rapporteras från arbetet med internkontroll till styrelsen. Vi noterar att kommunstyrelsen 
har för avsikt att ta fram ett förslag på utbildningsinsatser kring arbetet med 
interkontroll, vilket vi ser positivt på. 

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över arbetet med den interna 
kontrollen och säkerställer att nämnderna och kommunstyrelsen följer de 
uppsatta rutiner och riktlinjer som är beslutade för internkontroll. 

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, med anledning av den grundläggande 
granskningen, följer upp och säkerställer utbildningsinsatser kring 
internkontrollarbetet. 

 
Avtal och bidrag i föreningslivet (2015) 
Vi konstaterar att kommunstyrelsen genomfört de åtgärder utifrån de svar som 
lämnades på 2015 års granskning. Vi bedömer att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga 
för att säkerställa en ändamålsenlig styrning och uppföljning av föreningsbidrag. 
Vi ser även positivt på att det finns skriftliga rutiner upprättade för hela processen från 
ansökan till utbetalning. 
 
Kommunens VA-verksamhet (2015) 
Vi konstaterar att kommunstyrelsen genomfört de åtgärder utifrån de svar som 
lämnades på 2015 års granskning. Vi konstaterar att kommunstyrelsen upprättat 
skriftliga rutiner för processerna kring investeringar och renoveringar/underhåll inom 
VA-verksamheten, vilket vi ser positivt på. 
Vi ser även positivt på att ekonomienheten avser att publicera särredovisning på 
kommunens webbsida. 

• Vi rekommenderar att produktionsnämnden följer upp att arbetet kring att 
publicera särredovisningen på webbsidan genomförs.   
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av 
genomförda granskningar under år 2014 och 2015. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2018.  
Revisionen anser det angeläget att göra en uppföljning av de åtgärder som vidtagits 
med anledning av ett antal granskningsprojekt som genomförts under år 2014 och 
2015. 
Revisionen bedömer att det finns en risk att beslutade åtgärder inte genomförts fullt ut i 
enlighet med nämndernas svar. Det finns också en risk för att vidtagna åtgärder inte 
fått avsedd effekt. Det är även väsentligt att fattade beslut genomförs samt att det finns 
rutiner för att säkra att så sker.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig nämnd har vidtagit beslutade 
åtgärder.  
Vi kommer därför att granska  

• åtgärder har vidtagits i enlighet med ansvarig styrelse/nämnds beslut 

• respektive styrelse/nämnd har följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått 
avsedd effekt 

Granskning omfattar följande revisionsrapporter: 

År 2014 • Granskning av kulturområdet 

År 2015 • Granskning av intern kontroll 

• Avtal och bidrag i föreningslivet 

• Kommunens VA-verksamhet 

Granskningen har varit översiktlig och omfattar inte om vidtagna åtgärder har 
implementerats i aktuell förvaltning.  
Granskningen har avsett kommunstyrelsen och tidigare granskade nämnder. 
 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 



 

 5 
  © 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kramfors kommun 
 Uppföljning av granskningar år 2014-15 
 
 2019-04-12 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstepersoner och förtroendevalda. 

 
Rapporten är faktakontrollerad av administrativ chef välfärdsförvaltningen, utredare 
kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidschef, chef bildningsförvaltningen, chef 
för Kulturskolan, bibliotekschef, enhetschef VA-verk samt chef för kommunikation- och 
kundtjänstenheten. 

3 Uppföljning av granskningar genomförda 2014 

3.1 Granskning av kulturområdet 
Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

Barn- kultur och 
utbildningsnämnden: 
 
Vi bedömer att styrningen av 
kulturskolans verksamhet 
behöver ses över. Det mål 
som nämnden fastställt ser vi 
inte som särskilt utmanande 
då det uppfylls genom den 
obligatoriska 
skolundervisningen. Vi 
rekommenderar att BKU-
nämnden fastställer mål som 
är i linje med det uppdrag som 
kulturskolan arbetar med, 
samt att dessa mål bryts ner 
av kulturskolans ledning för 
att närmare styra 
verksamheten. Vi anser 
vidare att målen, eller 
indikatorer till målen måste 
vara mätbara. 
 
 

Barn- kultur och 
utbildningsnämnden: 
 
Kulturskolans timplanebundna 
undervisning bedrivs utifrån 
de krav som läroplanerna för 
grundskola och 
gymnasieskola 
ställer. Kulturskolan 
garanterar att eleverna får del 
av och arbetar enligt alla de 
moment som beskrivs i ämnet 
musik enligt Lgr11 samt att 
100 % av eleverna skall minst 
uppnå betyget E i ämnet 
musik. På samma sätt 
garanteras att 
gymnasieskolans elever når 
utbildningsmålen. För 
Kulturskolan frivilliga 
verksamhet har BKU-
nämnden för avsikt att 
fastställa mål. Förvaltningen 
avser att återkomma med 
detta som ett ärende till 
nämnden under innevarande 
år. 
 

Aktuellt läge: 
 
 
Inget svar har erhållits om 
aktuellt läge. 
 
 
Dokumentgranskning: 
 
Vi har tagit del av planen för 
kulturskolan3. Vi kan inte se 
att BKU-nämnden fastställt 
mål för kulturskolans frivilliga 
verksamhet.  

                                                
3 BKU-nämnden 2015-02.-25, § 16 
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Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

Verksamhetsplanen följs upp 
tre gånger per år av BKU-
nämnden. Såsom framgår 
klaras kulturskolans 
verksamhetsmål till fullo. Vi 
kan inte närmare bedöma 
processen för uppföljning med 
hänsyn till att nämnden och 
verksamhetsledningen inte 
har fastställt några andra 
mätbara mål 

Kulturskolans verksamhet 
skall årligen utvärderas i likhet 
med övrig skolverksamhet. De 
principer som ligger till grund 
är resultat – analys – 
åtgärder/förbättringar. 
Resultat och analys skall 
årligen beskrivas i en 
kvalitetsrapport till BKU-
nämnden. 
Åtgärder/förbättringar 
presenteras i en årlig 
utvecklingsplan. 

 

Studieförbunden granskas 
varje år, ekonomisk rapport, 
verksamhetsberättelse, 
revisionsrapport, 
verksamhetsplan. Granskning 
av några av studieförbunden 
görs kontinuerligt varje år. Vid 
granskningen kontrolleras 
hela verksamheten, som 
kulturrapporter och 
studiecirklar.  

Möten med studieförbunden 
angående etiska frågor samt 
studieorganisationernas 
uppdrag sker vid varje träff. 
Dagordning och 
mötesanteckningar görs och 
skickas ut till studieförbunden 
där förvaltningschef 
attesterar.  

BKU-nämndens mål gällande 
att biblioteksverksamheten 
utvärderas utifrån antalet lån 
per invånare. Vi kan inte 
bedöma om det är relevant 
mätetal. 

Vi föreslår att nämnden 
kompletterar detta mätetal 
med flera. Exempelvis kan 
man tänka sig antal 
biblioteksenheter, öppettider 
på dessa, tillgång till e-
tjänster, antalet 
biblioteksbesök per invånare, 
antalet aktiva låntagare. 

Inget svar har erhållits om 
aktuellt läge. 

En ny bibliotekslag har trätt i 
kraft under år 2014. Vi 
rekommenderar därför att 
BKU-nämnden gör en översyn 
av biblioteksplanen redan 
under planperioden för att 
säkerställa att den motsvarar 
lagstiftarens intentioner, bl.a. 
vad gäller målens mätbarhet. 

Den nuvarande 
biblioteksplanen ska genomgå 
en total översyn under 2015. 
Vi föreslår då att den nya 
planen ska ha flera mätbara 
mål, och att nämnden följer 
upp planen efter två år. 

Dokumentgranskning: 

Vi har tagit del av 
biblioteksplanen4. Vi kan 
däremot inte se några 
uppsatta mål för 
biblioteksverksamheten.   

                                                
4 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-12-14, § 171 
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Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

Uppföljningen av 
biblioteksverksamheten bör 
ses över genom att 
verksamhetsplanen, eller 
biblioteksplanen i sin helhet, 
regelbundet följs upp av 
nämnden för att säkerställa att 
målen klaras. 

Vi föreslår att 
biblioteksverksamheten 
lämnar en årlig 
kvalitetsredovisning, 
förslagsvis i februari. Den ska 
då vara mera utförlig än den 
nuvarande. 

Vi föreslår även att det görs 
uppföljningar under året. 
Detta bör förslagsvis ske vid 
delårsbokslut. 

Dokumentgranskning: 

Vi har tagit del av 
nämndsprotokollen för 2017-
2018 och kan inte se att 
biblioteksverksamheten har 
lämnat en årlig 
kvalitetsredovisning. 

Regler och riktlinjer för 
samtliga bidragsformer bör 
utarbetas och fastställs av 
nämnden. Vi ser gärna att 
aktuella regler publiceras på 
kommunens hemsida. Vidare 
bör reglerna omprövas 
regelbundet, gärna årligen för 
att säkerställa att de är 
aktuella. 

Regler för övrigt kulturstöd 
finns, men det finns inte 
nedtecknat. Kulturenheten 
arbetar på ett förslag till 
regelverk. Kommer att inom 
kort att lämna ett förslag till 
nämnden. Efter beslut läggs 
reglerna ut på hemsidan. 
 
Kulturenheten har förtydligat 
och upprättat ett nytt förslag 
till regler för 
hembygdsföreningar, samt 
överlämnat till nämnden att 
fatta beslut. Efter beslut i 
nämnden läggs reglerna ut på 
hemsidan. Inget bidrag 
utbetalas om inte rätt blankett 
används. 

 

Nytt regelverk och riktlinjer 
har utarbetats och beslut hat 
tagits av BKU-nämnden för de 
olika bidragen som för 
teaterförening, filmstudio och 
konstförening, övrigt 
kulturstöd, 
kulturarrangemangsbidrag, 
hembygdsföreningar, och för 
studieorganisationerna. 

 

Ansökningsblanketter bör 
finnas på kommunens 
hemsida, samt att dessa 
används för att säkerställa att 
samtliga obligatoriska 
uppgifter lämnas samt att en 
för föreningen behörig person 
intygar uppgifternas riktighet. 
Av blankett och av regelverket 
bör det framgå att oriktiga 
uppgifter kan innebära att 
bidraget måste återbetalas. 

När det gäller studieförbunden 
så skickas brev, 
ansökningsblanketter till 
berörda studieorganisationer 
ut i god tid innan 
ansökningstiden går ut i 
början av maj. 
Ansökningsblanketten har 
lagts ut på hemsidan. 

För kör- och 
musikorganisationer är 
ansökningsblanketten 
uppdaterad och finns på 

Ansökningsblanketter finns på 
hemsidan, de flesta finns idag 
i e-tjänstversion. 

I ansökningsblanketterna 
intygas uppgifternas riktighet 
och att man kan bli 
återbetalningsskyldig om 
uppgifterna är oriktiga. 

Kör- och 
musikorganisationernas 
bidrag har tagits bort efter 
beslut i BKU-nämnden 
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Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

hemsidan, samt att har 
blanketten förtydligats vad 
gäller förpliktigande av att 
lämna korrekta uppgifter och 
vad det kan få för 
konsekvenser. Reglerna finns 
på hemsidan. Inget bidrag 
utbetalas om inte rätt blankett 
används. 

Delegation av beslut om 
föreningsbidrag bör 
dokumenteras i 
delegationsordning. Vi 
rekommenderar även att en 
till kulturenheten överordnad 
tjänsteman, förslagsvis 
förvaltningschef, attesterar de 
utbetalningar av 
föreningsbidrag som 
tjänsteman vid kulturenheten 
har godkänt, för att säkerställa 
principen om dualitet. 

 Dokumentgranskning: 

Vi har tagit del av 
kommunstyrelsens 
delegationsordning5 där det 
framgår att kommundirektören 
alternativt enhetschef för 
kultur och fritid ansvarar för 
verkställighetsbeslut för 
föreningsbidrag. 

Att den interna kontrollen 
förstärks genom att fastställa 
och dokumentera vilka 
kontroller som ska 
genomföras före respektive 
efter en utbetalning av 
föreningsbidrag. Vi 
rekommenderar vidare att 
kommunen överväger hur 
utbetalningar som inte 
grundar sig på en faktura får 
utföras och vilka kontroller 
som ska ske i samband med 
sådana utbetalningar. För att 
möjliggöra uppföljning av 
intern kontroll bör även 
dokumentation finnas över att 
kontrollerna har genomförts. 

 Inget svar har erhållits om 
aktuellt läge. 

                                                
5 Kommunstyrelsen 2019-01-15, § 11 
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Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

Överenskommelser gällande 
utlåning av konst till annan 
verksamhet bör ses över samt 
i enlighet med policyn för 
kommunens konstinnehav 
undertecknas av 
kulturutskottets ordförande. Vi 
finner det särskilt angeläget 
att överenskommelser med 
Hotell Kramm samt 
Nordviksskolan ses över 
omgående. 

Konst som utlånas till annan 
verksamhet har vid varje 
tillfälle föregåtts av ett politiskt 
beslut av nämndsordförande. 
Efter att beslut är taget 
handlägger kulturenheten 
ärendet, ett arbetssätt som 
förenklarhanteringen och är 
brukligt d.v.s. politikerna fattar 
beslut och tjänstemän 
verkställer besluten. I 
kontrakten står också att den 
som lånar verken är ansvarig 
för de/dem och att de ska 
återlämnas i det skick som vid 
utlåning annars kan man bli 
skyldig att betala skadestånd. 

När det gäller hotell Kramm 
så har utlåning troligtvis skett 
på 80-talet och kulturenheten 
har undersökt och letat i 
pärmar, kulturförråd mm samt 
kontaktat arkivet, men inte 
funnit något kontrakt. 
Kulturenheten ber att få 
mandat att märka tavlorna på 
hotell Kramm!  

När det gäller Nordviksskolan 
så finns ett register för 
Nordviksskolan och ett 
kontrakt upprättat. 
Kulturenheten har på uppdrag 
av nämndsordförande 
genomfört dessa åtgärder.  

När det gäller den interna 
utlåningen ska varje anställd i 
kommunen ha kännedom om 
kommunens policy och det är 
varje chef som har ansvar för 
att varje medarbetare har tagit 
del av policyn. Om låneavtal 
ska upprättas vid varje 
utlåning kommer det att 
innebära att utlåning endast 
kommer att kunna 
genomföras ett par gånger 
per år p.g.a. merarbetet. 

Kulturenheten har upphandlat 
och köpt in ett nytt 
konstregister som ska 
motsvara de behov som 
behövs för att säkerställa 
konsten och konstens 
placering i verksamheterna. 
För att säkerställa varje 
konstverks placering kommer 
varje konstverk läggas in i 
registret manuellt. Just nu 
pågår ett arbete med att 
registrera in alla konstverk i 
det nya registret men det 
kommer att ta tid då 
verksamheter har flyttats till 
nya förvaltningar samt att en 
del verksamheter och enheter 
har bytt namn.  

Eftersom kommunens olika 
förvaltningar, verksamheter 
och enheter bytt namn 
och/eller flyttats 
organisatoriskt så kommer 
hela organisationsstrukturen i 
registret att ändras. När det 
arbetet är klart kommer 
kulturenheten att ha total koll 
på konstverken. Konstverk 
lämnas in till förrådet och 
konst lånas ut kontinuerligt. 

Kontrakt och register finns för 
Nordviksskolan. 
Konstregistret innehåller de 
konstverk som finns på hotell 
Kramm. Ett kontrakt kommer i 
början av mars 2019 att 
upprättas mellan kommunen 
och hotell Kramm. En 
inventering av konsten på 
hotell Kramm har gjorts i 
början av januari 2019 för att 
säkerställa att konsten finns i 
lokalerna eftersom det varit 
ägarbyte. 
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Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

Att kulturutskottets ordförande 
attesterar inköp av konst. 

När det gäller konstinköp så 
är det av vikt att den 
konstansvarige gör inköpen 
som även har 
konstvetenskaplig utbildning 
samt godkänner fakturorna 
som därefter attesteras av 
förvaltningschef, en rutin som 
följer kommunens praxis. 

Inget svar har erhållits om 
aktuellt läge. 

Att rutinerna för registervård 
gällande kommunens 
konstsamlingsregister ses 
över samt att inventering av 
konsten sker årligen i enlighet 
med gällande policy för 
konstinnehavet. Vi har även 
lämnat några förslag till hur 
inventeringen bör 
genomföras. 

Konstinventeringen var 
planerad och hade påbörjats 
med framtagande av listor för 
varje verksamhet och enhet 
innan revisionen kontaktade 
kulturenheten. 2011 gjordes 
den förra inventeringen som 
finns väl dokumenterad. 
Personalbrist har medfört att 
kulturenheten inte haft 
möjlighet att genomföra 
inventeringar varje år. Nu har 
kulturenheten en resurs via 
arbetsförmedlingen som 
arbetar med konstregistret 
kontinuerligt. 

Se svar ovan.  

Vid tidpunkten för vår 
granskning förvaras omkring 
500 av kommens drygt 1 800 
konstverk i förråd. Vi är 
tveksamma till om det är 
förenligt med intentionerna i 
policyn för konstinnehav. Vi 
konstaterar att det saknas 
närmare riktlinjer för hur konst 
som inte används ska 
förvaras. 

Att det förvarades ca 500 verk 
i förrådet, beror på att BAS 
förvaltningen lade ned flera 
verksamheter i Bollstabruk i 
samband med revisionen. När 
verksamheter läggs ned tar 
kulturenheten hand om 
verken och registrerar dem på 
konstförrådet. Kulturenheten 
stoppade utlåningen under en 
tid när det var problem med 
förvaringen av konsten. 
Kulturenheten hade inte 
tillräckligt med förrådsplats 
och konsten fick stå stuvad 
mycket tätt. För att inte 
konsten skulle bli skadad, så 
valde kulturenheten att 
avvakta till ett nytt förråd 
kunde tas i bruk. Det gjorde 
att vi kunde stuva om konsten 
och förvara den på ett tryggt, 

Se svar ovan. 
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Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

säkert och ändamålsenligt 
sätt. Där av 500 verk i 
konstregistret vid revision. 

Vi konstaterar att det utifrån 
nämndens plan för intern 
kontroll inte framgår vilka 
kontrollaktiviteter som 
nämnden avser att följa upp 
gällande de granskade 
områdena. Vi anser att 
uppföljningen av intern 
kontroll bör förstärkas. 

När det gäller granskning av 
studieförbunden så granskas 
och läses alla studieförbunds 
verksamhetsberättelser, 
verksamhetsplaner, 
ekonomisk redogörelse, 
revisionsrapporter och 
kommunsammandrag av 
registrerad verksamhet. 2007 
bad kulturenheten om ett 
uppdrag att få göra en 
ordentlig granskning av 
studieförbundet NBV p. g a att 
verksamhetsberättelse och de 
verksamhetssiffror de lämnat i 
målgruppsbidraget inte 
stämde överens. All 
granskning finns 
dokumenterad sedan 2007. 

Dokumentgranskning: 

Vi har tagit del av 
verksamhetsplanen för BKU-
nämnden. I 
verksamhetsplanen framgår 
det att totalt fyra områden 
ingår i den interna kontrollen. 

De fyra områdena är: 

Nöjda medborgare och 
kunder - Introduktionen i 
förskolan, hur upplever barn 
och vårdnadshavare den 
första tiden i förskolan? 

God kvalitet - Meritvärden, 
nyanländas resultat 

Attraktiv arbetsgivare - 
Medarbetarsamtal 

God ekonomisk hushållning - 
Analysera 
resursfördelningssystemet  
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3.1.1 Bedömning 
Vi kan konstatera att verksamhetsplanen följs upp regelbundet av nämnden, vilket vi 
ser positivt på. Vi kan däremot konstatera att vi i verksamhetsplanen saknar mål för 
kulturskolans verksamhet.  
Vi konstaterar att planen för kulturskolan är fastställd 2015 och har inte reviderats med 
kompletterats i enlighet med svaret som lämnades på 2015 års granskning. 
Vi har tagit del av biblioteksplanen för 2017-2020. Vi kan utifrån biblioteksplanen 
konstatera att det fastställts en vision där det framgår att Kramfors kommuns 
biblioteksresurser ska vara tillgängliga och angelägna för alla medborgare i 
kommunen. Det framgår däremot inga mål i biblioteksplan och inte heller några 
uppgifter hur styrning och uppföljning ska ske gentemot visionen. Vid faktakontrollen 
framkom att det kommer att påbörjas ett arbete under hösten 2019 med att ta fram en 
ny biblioteksplan  
Vi konstaterar att det under 2017 och 2018 inte lämnats in någon kvalitetsredovisning 
för biblioteksverksamheten. 
Vi kan, enligt den grundläggande granskningen för 2018, konstatera att det inte finns 
ett samordnat arbetssätt när det gäller den interna kontrollen. I internkontrollplanerna 
för BKU-nämnden kan vi inte se att de kontrollmoment som valts ut för uppföljning är 
baserat på en risk- och väsentlighetsanalys. Vi bedömer att den nuvarande 
internkontrollen är bristfällig och behöver förstärkas. 
Vi konstaterar att ett nytt regelverk och riktlinjer för bidragsformer har fastställts av 
nämnden, vilket vi ser positivt på. Vi ser även positivt på att ansökningsblanketter finns 
på kommunens hemsida samt att det i blanketterna framgår konsekvenser av om 
uppgifterna som lämnas är oriktiga.  
Vi kan även konstatera att det i kommunstyrelsens arbetsutskottsutskotts protokoll 
framgår att administrativ tid ska frigöras för särskild djupgranskning vid 
stickprovskontroller av föreningsbidrag. 
Vi ser positivt på att kulturenheten har köpt in ett nytt system för konstregister för att 
säkerställa konsten och konstens placeringar samt att samtliga konstverk kommer att 
föras in i systemet manuellt. Vi ser även positivt på att kontrakt med hotell Kramm 
kommer att upprättas.  
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen och bildningsnämnden ser över målen och 
indikatorerna samt metoder att följa upp dessa för att säkerställa en effektiv 
målstyrning.   
Rekommendationen gällande den interna kontrollen av utbetalningsrutiner kvarstår. 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att kontraktet mellan kommunen 
och hotell Kramm upprättas.  
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4 Uppföljning av granskningar genomförda 2015 

4.1 Granskning av intern kontroll 
Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

Kommunstyrelsen: 

Vi anser att regelverket vad 
gäller intern kontroll behöver 
förtydligas för att säkerställa 
att ansvaret för och arbetet 
med intern kontroll blir tydligt. 
Vi har därför rekommenderat 
att regelverket ska omfatta en 
definition om vad intern 
kontroll avser. 

Kommunstyrelsen: 

Ett arbete med övriga 
förvaltningar har efter 
revisionsrapporten initierats 
för att se över riktlinjen för 
styrning och ledning även 
omfattar den interna 
kontrollen. Vår uppfattning är 
att den interna kontrollen ska 
vara en del av 
kommunstyrelsens och 
nämndens 
verksamhetsplanering och 
uppföljning. Vi bedömer att 
den kommande ändringen i 
riktlinjen blir klar i slutet av 
2015. 

Aktuellt läge: 

2016-10-05 antogs 
Tjänsteföreskrift för den 
interna kontrollen (dnr KS 
2016/488) I tjänsteföreskriften 
fastställs att kommunens 
arbete med intern kontroll ska 
utgå från COSO-modellen. I 
dokumentet beskrivs 
nämndernas ansvar tillika de 
steg som tas för att 
genomföra intern kontroll.  
Arbete pågår med att 
uppdatera tjänsteföreskriften. 

Vi rekommenderar att 
kommungemensamma mallar 
och rutiner utvecklas bl.a. för 
att upprätta riskanalys och 
förstärka formerna för 
planering, uppföljning och 
rapportering. Vi ser även ett 
behov av att tydliggöra 
processerna för att nå 
kommunens mål enligt de tre 
att-satserna i COSO-
definitionen. 

Vi ligger i startgroparna för att 
introducera ett system för 
beslutsstöd som omfattar 
ekonomi, personal, 
budget/prognos och 
verksamhetsplan. Till detta 
system kommer vi framöver 
att bygga upp en ny modul för 
den interna kontrollen som 
innebär en gemensam mall 
för planering och uppföljning 
av de interna kontrollerna. 

Beslutsstödsystemet 
Hypergene infördes under 
2016. I Hypergene finns en 
modul för planering och 
uppföljning av intern kontroll. 
En lathund för hur man 
arbetar med modulen har 
också tagits fram. 

Vi rekommenderar att 
ansvaret för den interna 
kontrollen tydliggörs. 
Utbildning och information är 
också viktigt. 

Förra mandatperioden tog 
kommunstyrelsen ansvar för 
att i samarbete med 
revisorerna utbilda alla 
nämnder, men den här 
mandatperioden har 
nämnderna ansvarat för detta 
själva. Vi kommer att titta över 
denna rutin. 

I samband med uppdatering 
av tjänsteföreskrift, kommer vi 
att ta fram ett förslag på hur 
utbildningsinsatser ska 
genomföras. 
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Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

Vad gäller styrelserna och 
nämndernas uppföljning av 
intern kontroll bedömer vi att 
den behöver förstärkas 
genom dokumenterade 
riskanalyser för att 
uppföljningen ska avse de 
kontroller som är mest 
väsentliga för att säkerställa 
att kommunens mål vad gäller 
ändamåls-enlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, 
tillförlitlig rapportering och 
efterlevnad av lagar och 
regler. Vi rekommenderar 
vidare att resultatet av 
uppföljningen samt beslut om 
eventuella åtgärder vid 
identifierade brister åtgärdas. 

Kommunstyrelsen och 
nämnderna har sedan några 
år en inarbetad rutin med att 
planera för den interna 
kontrollen i samband med 
verksamhetsplanen. I den 
planerade 
kommungemensamma 
mallarna och rutinerna 
kommer punkten om 
riskanalyser att finnas med. 

I nämndernas interna 
kontroller finns till viss del 
dokumenterade riskanalyser 
med.  

Uppföljning av resultat från 
intern kontroll är fortfarande 
ett utvecklingsområde och 
behöver lyftas i hela 
organisationen. 

Vi rekommenderar att 
kommunstyrelsen gör en årlig 
utvärdering av kommunens 
samlade system för intern 
kontroll som en del av 
uppsiktsplikten. Vi föreslår för 
att underlätta en sådan 
utvärdering att 
kommunstyrelsen ålägger 
respektive nämnd att göra en 
motsvarande utvärdering av 
nämndens samlades system 
för intern kontroll. 

Styrelsen kommer i samband 
med 
verksamhetsberättelserna 
2015 för nämnderna att göra 
en uppföljning av nämndernas 
internkontroll. 

Vi bedömer att revisorernas 
rekommendationer kommer 
att vara åtgärdade i och med 
den omarbetade riktlinjen, de 
mallar och rutiner som 
kommer att tas fram. 

Kommunen har tagit flera steg 
i utvecklingen av intern 
kontroll. Dock finns det 
fortfarande skillnader i hur väl 
de olika nämnderna arbetar 
med detta. För ytterligare 
kontroll har beslut tagits om 
att  

Intern kontroll beslutas i 
nämnderna som ett eget 
ärende, d.v.s. inte längre 
tillsammans med 
verksamhetsplaneringen. 
Detta eftersom 
internkontrollen tenderade att 
”bli osynlig” i samband med 
hanteringen av VP:n.   

Kommunstyrelsens roll att 
granska och utvärdera 
nämndernas interna kontroll 
kommer att förtydligas.   
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Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

Bistånds-, arbetsmarknads- 
och sociala servicenämnden: 
 
Den riskanalys, som vi 
rekommenderar att nämnden 
gör, kan med fördel utgå från 
de övergripande processerna 
som finns beskrivna i 
kvalitetssystemet som syftar 
till att klara mål, lagstiftning 
och rapportering (se mer 
detaljer i COSO-definitionen). 
Nyckelkontroller i de 
processer där risken bedöms 
som stor att måluppfyllelsen 
eller efterlevnaden inte klaras 
bör i sin tur bedömas och 
följas upp. 

Bistånds-, arbetsmarknads- 
och sociala servicenämnden: 
 
Vi bedömer att revisorernas 
rekommendationer kommer 
att vara åtgärdade i och med 
den omarbetade riktlinjen, de 
mallar och rutiner som 
kommer att tas fram samt 
genom den plan för utvalda 
egenkontroller ur 
ledningssystemet som ska 
presenteras för BAS-
nämnden i januari 2016. 

Aktuellt läge: 
 
 
Förvaltningens bedömning är 
att de nu har en 
internkontrollplan med 
riskbedömda kontrollområden 
och dokumenterad 
uppföljning. 

 
  

Barn- kultur och 
utbildningsnämnden: 
 
Vi rekommenderar att BKU 
tydliggör vilka kontroller som 
ska följas upp samt utvärderar 
dessa så att det tydligt 
framgår om kontrollen 
fungerar eller inte. 

Barn- kultur och 
utbildningsnämnden: 
 
BKU-nämnden avser att lägga 
ett större fokus på 
internkontrollområdena 
genom att: 
 
1. Välja få men prioriterade 

områden 
2. Följa upp internkontrollen 

efter varje termin eftersom 
kontrollen ofta kommer att 
beröra skolans områden 

3. Återkoppla till 
verksamheten efter 
genomförd rapport. 

 
Internkontroll är ett svårt 
område och 
utbildningsbehovet är stort 
varför det finns all anledning 
att avvakta de olika 
revisionssvaren för att i 
samarbete med de andra 
nämnderna genomföra rätt 
utbildningsinsatser. 

Dokumentgranskning: 
 
Vi har tagit del av 
verksamhetsplanen för BKU-
nämnden för 2018. 
 

Enligt verksamhetsplanen 
fokuserar nämnden på 
samma områden som de 
övergripande målen d.v.s. 
nöjda medborgare och 
kunder, god kvalitet, attraktiv 
arbetsgivare samt god 
ekonomisk hushållning.  

För området nöjda 
medborgare består kontrollen 
av upplevelsen av 
introduktionen i förskolan. För 
god kvalité är kontrollen 
meritvärden och nyanländas 
resultat. För attraktiv 
arbetsgivare är kontrollen 
medarbetarsamtal och för god 
ekonomisk hushållning är det 
att analysera 
resursfördelningssystemet. 

Vi har inte tagit del av någon 
risk- och väsentlighetsanalys 
som grund för att 
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Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

ovanstående områden har 
valts ut.  

Någon uppföljning av den 
interna kontrollen 2018 har 
däremot inte skett under året.  

  
 

Miljö- och byggnämnden: 
 
Vi konstaterar att uppföljning 
har skett i enlighet med plan, 
och att resultatet och urvalet 
tydligt framgår. Vi skulle gärna 
se att det av såväl plan som 
uppföljning mer i detalj 
framgår vad som ska/har följts 
upp. 

Miljö- och byggnämnden: 
 
Nämnden och förvaltningen 
har under flera år jobbat med 
att ta fram 
handläggningsrutiner för att 
kvalitetssäkra och 
effektivisera arbetet. 
Rutinerna är levande 
dokument som anpassas och 
utvecklas hela tiden. 
 
Rutinerna är inte tänkta för 
internkontroll utan som 
handläggarstöd. Det är 
utformade för att vara en 
checklista med text för att ge 
handläggarna stöd. Allt som 
står behövs för 
handläggningen vilket gör att 
allt egentligen är 
kontrollpunkter i ärendet. En 
del av det som står i rutinerna, 
(t.ex. vissa typer av skrivelser, 
beslut med förberedda texter) 
finns i vård 
ärendehanteringssystem som 
kopplade dokument för olika 
ärendetyper. I 
ärendehanteringssystemet 
dokumenteras också det som 
händer i ärendet. I år kommer 
vi i interkontrollen att granska 
ett antal ärenden och där 
kommer rutinerna att 
användas som underlag. 

Dokumentgranskning: 
 
Vi har tagit del av 
verksamhetsplanen för Miljö- 
och byggnadsnämnden för 
2018. 

Enligt verksamhetsplanen 
omfattar planen för intern 
kontroll följande: 

• Kontroll av 30 beslut inom 
3 olika ärendetyper. 
Kontrollen ska omfatta 
lagstöd, motivering och 
debitering. 

• 2 rutiner kontrolleras för 
att se om eventuella 
laghänvisningar är 
aktuella och om 
anvisningar för att ta fram 
tillräckliga 
bedömningsunderlag 
finns. 

Vi har tagit del av en 
riskanalys som ska ligga till 
grund för den interna 
kontrollen.  

Någon uppföljning av den 
interna kontrollen för 2018 har 
däremot inte skett. 
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Överförmyndarnämnden: 
 
Vi rekommenderar att 
nämnden gör en riskanalys 
som grund för vilken intern 
kontroll som ska följas upp. 

Överförmyndarnämnden: 
 
Nämnden kommer i 
fortsättningen att beakta 
revisionens förslag när vi 
beslutar om våra interna 
kontroller. 

Nämndens svar om läget: 
 
Grund för planering och 
prioritering av 
internkontrollens omfattning 
utgörs av en riskbedömning 
av verksamheten som görs 
utifrån riskanalyser.  
 
I verksamhetsplanen för 2018 
identifierades ett moment som 
blev föremål för att 
kontrolleras. Om inte 
rekryteringsmetoderna är 
optimala finns risk för att 
huvudmannen kan lida skada. 
Det kan ta för lång tid innan 
ställ-företrädare utses. 
Bedömningen har varit att om 
verksamheten inte arbetar 
effektivt med rekrytering kan 
detta påverka invånarnas 
förtroende och 
huvudmännens behov av stöd 
på ett negativt sätt. 
 
En nyhet inför 2019 är att 
verksamheten försökt gradera 
risken med utgångspunkt från 
ett antagande om sannolikhet 
och konsekvens. De interna 
kontroller som föreslås ska 
utföras under 2019, har 
arbetats fram av handläggare 
och enhetschef för 
verksamheten. Handläggarna 
har analyserat moment och 
rutiner i sin verksamhet som 
inte kontrollerats de senaste 
åren och som därför bedömts 
har de största behoven av 
genomlysning. 
 
Av de rutiner och processer 
som diskuterats, har slutligen 
två valts ut. De bedöms vara 
av vitalt värde för såväl 
huvudmannen som för 
kommunen, och riskvärdet är 
bedömt till 6 respektive 12. 
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4.1.1 Bedömning 
Vi konstaterar att det skett vissa förbättringar avseende arbetet med den interna 
kontrollen. Vi kan, enligt den grundläggande granskningen för 2018, konstatera att det 
inte finns ett samordnat arbetssätt när det gäller den interna kontrollen. Varken BKU-
nämnden eller kommunstyrelsen hade inför år 2018 beslutat om internkontroll som ett 
eget ärende. I internkontrollplanerna för BKU-nämnden samt kommunstyrelsen kan vi 
inte heller se att de kontrollmoment som valts ut för uppföljning är baserat på en risk- 
och väsentlighetsanalys.  
Vi kan däremot se ett behov at utbildningsinsatser kring internkontroll med anledning till 
grundläggande granskningen för 2018. I den grundläggande granskningen framgick det 
att ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämnder inte visste om det fanns 
en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen, om internkontrollplanen 
var ett resultat av genomförd risk- och väsentlighetsanalys samt och resultat 
rapporteras från arbetet med internkontroll till styrelsen. Vi noterar att kommunstyrelsen 
har för avsikt att ta fram ett förslag på utbildningsinsatser kring arbetet med 
interkontroll, vilket vi ser positivt på. 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över arbetet med den interna kontrollen 
och säkerställer att nämnderna och kommunstyrelsen följer de uppsatta rutiner och 
riktlinjer som är beslutade för internkontroll. 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, med anledning av den grundläggande 
granskningen, följer upp och säkerställer utbildningsinsatser kring internkontrollarbetet.  
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4.2 Granskning av avtal och bidrag i föreningslivet 
Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

Kommunstyrelsen: 
 
Enligt bidragsnormerna ska 
föreningar som inte sökt 
bidrag på tre år avföras som 
bidragsberättigade något som 
inte sker i dagsläget. Vi 
rekommenderar att det 
upprättas en förteckning över 
godkända bidragsberättigade 
föreningar. 

Kommunstyrelsen: 
 
Vi kommer att upprätta en 
förteckning över godkända 
bidragsberättigade föreningar. 

Aktuellt läge: 
 
Förvaltningen har upprättat en 
förteckning av 
bidragsberättigade föreningar 

Vi noterar vidare att det enligt 
uppgift genomförs 
besiktningsmöten en gång per 
år men att dessa inte 
protokollförs. Det medför att vi 
inte kan kontrollera om dessa 
möten verkligen ägt rum eller 
vad som beslutats. Vi 
rekommenderar därför att 
besiktningsmötena alltid ska 
protokollföras i enlighet med 
gällande avtal. 

Vi kommer i fortsättningen att 
protokollföra alla 
besiktningsmöten i enlighet 
med gällande avtal. 

Förvaltningen protokollför 
besiktningsmöten ute hos 
föreningar.  

Vi ser positivt på att 
utbetalningar sker två i 
förening och att det är chef 
som slutligt attesterar 
utbetalningen. Dock saknar vi 
skriftliga rutiner kring besluts- 
och utbetalningsgången. 
Enligt uppgift från fritidschefen 
finns inte heller några tydligt 
upparbetade rutiner för 
beslutsgången enligt den nya 
delegationsordningen men att 
det är under utveckling. Vi 
rekommenderar därför att 
skriftliga rutiner för hela 
processen från ansökan till 
utbetalning tas fram. 

Vi kommer att arbeta fram 
skriftliga rutiner för hela 
processen från ansökan till 
utbetalning så att inga 
felaktigheter sker. 

Idag finns skriftliga rutiner 
upprättade för hela processen 
från ansökan till utbetalning.  

 

Dokumentgranskning: 

Vi har tagit del av dokument 
som styrker detta.  
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Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

Vi har genom stickprov funnit 
att uträkningen av 
lokalkostnadsbidrag inte följt 
bidragsnormerna och att 
besluten för särskilda bidrag 
inte motiveras, vilket vi 
rekommenderar. Vi har också 
funnit att en godkänd ansökan 
om att bli bidragsberättigad 
inte följer kraven i 
bidragsnormerna. 

Vi har väl fungerande rutiner 
när det gäller uträkningar och 
att kraven enligt 
bidragsnormerna upplevs. I 
dessa fall kan vi bara 
konstatera att en miss 
uppstått. Vi kommer i 
fortsättningen vara noga med 
att detta inte upprepas. Vi 
kommer också att motivera 
varje särskilt bidrag som 
beslutas. 

Särskilda bidrag har utgått 
och ersatts av övrigt stöd.  

 

Dokumentgranskning: 

Vi har tagit del av dokument 
som styrker detta. 

Vad vi vet sker ingen 
systematisk uppföljning av 
bidragsbeslut eller avtal till 
kommunstyrelsen. Vi 
rekommenderar därför att 
kommunstyrelsen gör en årlig 
uppföljning och analys av 
avtal och bidrag till 
föreningslivet. 

Kommunstyrelsen kommer att 
göra en årlig uppföljning och 
analys av avtal och bidrag till 
föreningslivet. 

En arbetsgång är upprättad. 

Dokumentgranskning: 

Vi har tagit del av dokument 
som styrker att 
kommunstyrelsen delges och 
följer upp bidragsbeslut. 

 

4.2.1 Bedömning (alt. 1) 
Vi konstaterar att kommunstyrelsen genomfört de åtgärder utifrån de svar som 
lämnades på 2015 års granskning. Vi bedömer att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga 
för att säkerställa en ändamålsenlig styrning och uppföljning av föreningsbidrag. 
Vi ser även positivt på att det finns skriftliga rutiner upprättade för hela processen från 
ansökan till utbetalning. 
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4.3 Granskning av kommunens VA-verksamhet 
Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen ska 
överväga att upprätta 
processbeskrivningar så att 
det finns beskrivet vilka rutiner 
som ska gälla kring både 
investeringar och 
renoveringar/underhåll vad 
gäller VA-verksamheten.  

Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen kommer att 
arbeta fram skriftliga rutiner 
för processen som gäller kring 
investeringar och 
renoveringar/underhåll inom 
VA-verksamheten.  

Aktuellt läge: 
 
Rutiner och arbetsflöde för 
investeringar och underhåll 
finns skriftligt dokumenterat 
hos VA-avdelningen. 

Kommunstyrelsen ska 
överväga att utveckla 
särredovisningen av VA-
verksamheten ytterligare. 
Exempel på detta finns på 
Svenskt Vattens hemsida. Det 
gäller främst att 
kassaflödesanalys ska 
upprättas samt att klargöra 
principerna avseende 
fastställelsebeslut och vad 
som ska gälla kring 
tillgänglighet. 

Vattentjänstlagen ställer inget 
krav på kassaflödesanalys 
och Kramfors kommun har i 
dagsläget inga planer på att 
upprätta sådan.  

Särredovisningen kommer att 
fastställas i samband med 
kommunfullmäktiges 
behandling av kommunens 
årsredovisning. 

Vattentjänstlagens krav att 
redovisningen ska göras 
tillgänglig för fastighetsägarna 
har tillgodosetts genom att 
handlingarna finns hos 
Kramfors kommuns 
ekonomienhet. Avsikten är att 
komplettera detta med att 
publicera särredovisningen på 
kommunens hemsida. 

Ekonomienheten avser att 
publicera särredovisningen på 
kommunens hemsida från och 
med 2018 års bokslut. I övrigt 
ingen förändring från tidigare 
svar. 

Kommunstyrelsen ska 
överväga att periodisera 
anslutnings-
/anläggningsavgifter för att 
helt följa god redovisningssed 
och därmed 
rekommendationen från 
Rådet för Kommunal 
redovisning. P.g.a. att det rör 
sig om relativt små belopp har 
periodisering framtill nu inte 
skett. 

Kommunstyrelsen har för 
tillfället ingen avsikt att ändra 
sina rutiner, och det på grund 
av att anslutnings-
/anläggningsavgifterna 
förväntas fortsatt ligga på en 
låg nivå. 

Ingen förändring från tidigare 
svar. 
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Revisionens 
rekommendationer 

Nämndens svar/beslut Aktuellt läge 

Kommunstyrelsen ska 
säkerställa att alla 
kriterier/villkor är uppfyllda 
vad gäller inrättandet av 
investeringsfonden. Detta är 
medel som planeras att 
avsättas för att täcka 
investeringar under 
kommande år. 

Kommunstyrelsen har i sitt 
beslut med Dnr KS 2015/151 
tagit hänsyn till de kriterier 
och villkor som gäller för 
inrättande av 
investeringsfond. 

Vid framtida beslut eller 
ändring av beslut skall ny 
bedömning ske utifrån då 
gällande bestämmelser om 
praxis. 

Ingen förändring från tidigare 
svar. 

Dokumentgranskning: 

Vi har tagit del av 
kommunstyrelsens beslut 
gällande investeringsfond och 
taxejusteringar för VA-
verksamheten6. 

 

4.3.1 Bedömning 
Vi konstaterar att kommunstyrelsen genomfört de åtgärder utifrån de svar som 
lämnades på 2015 års granskning. Vi konstaterar att kommunstyrelsen upprättat 
skriftliga rutiner för processerna kring investeringar och renoveringar/underhåll inom 
VA-verksamheten, vilket vi ser positivt på. 
Vi ser även positivt på att ekonomienheten avser att publicera särredovisning på 
kommunens webbsida. 
Vi rekommenderar att produktionsnämnden följer upp att arbetet kring att publicera 
särredovisningen på webbsidan genomförs.  
 
 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Oskar Nordmark  Lena Medin 
Kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

                                                
6 Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 142 
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