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Uppföljning av granskningar år 2014-15 

Granskningens inriktning 
KPMG har av Kramfors kommuns revisorer 
fått i uppdrag att genomföra en uppföljning 
av genomförda granskningar under år 2014 
och 2015.  
Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om ansvarig nämnd har vidtagit 
beslutade åtgärder. 

Sammanfattning  
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 har därför lämnat följande 
rekommendationer: 

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen 
och bildningsnämnden1 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. 

                                                      
 

Granskning av intern kontroll (2015) 
Vi har därför lämnat följande 
rekommendationer: 

• 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. 

Kommunens VA-verksamhet (2015) 
Vi konstaterar att kommunstyrelsen 
genomfört de åtgärder utifrån de svar som 
lämnades på 2015 års granskning.  

Revisorernas rapport ”Granskning av 
integrationsarbetet” kan i sin helhet läsas 
på www.kramfors.se (sökväg via 
kommun och demokrati, politik och 
demokrati, revision). 
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