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Översiktlig granskning av delårsrapport 

Granskningens inriktning 
KPMG har av Kramfors kommuns revisorer 
fått i uppdrag att översiktligt granska 
delårs-rapporten per 2018-08-31 Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap 
kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål 
som fullmäktige beslutat (2 §). 
Revisorernas uttalande avges i revisorernas 
bedömning av delårsrapporten. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har i budget för 2018 
fastställt fyra kommunövergripande mål; 
nöjda medborgare och kunder, god kvalité, 
attraktiv arbetsgivare samt god ekonomisk 
hushållning. För varje övergripande mål 
finns ett antal indikatorer, totalt 15 målsatta 
indikatorer. För att nå god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige 
beslutat att målen för minst hälften av 
indikatorerna ska ligga lika eller över det 
mål som angavs i budgeten för 2018, samt 
att balanskravet alltid ska uppnås. 
Eftersom balanskravet inte uppnås blir vår 
bedömning att resultatet i delårsrapporten 
inte är i enlighet med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning. 
I likhet med tidigare år rekommenderar vi 
att kommunstyrelsen verkar för att utveckla 
processen för att löpande kunna följa upp 
verksamhetsmålen. 

Vi är oroade över resultatutvecklingen och 
anser därför att styrelsen och nämnder, 
främst bistånds-, arbetsmarknads- och 
sociala servicenämnden (BAS) och barn-, 
kultur- och utbildningsnämnden (BKU), 
skyndsamt måste vidta åtgärder för att få en 
ekonomi balans. Vi ser allvarligt på att BAS 
inte har fattat tillräckliga beslut för att klara 
budgetramarna de närmaste åren. 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen 
bereder en åtgärdsplan för att återställa 
balanskravsresultatet så snart som möjligt. 
 
 
 Revisorernas rapport ”Översiktlig 

granskning av delårsrapport 
per 2018-08-31” samt revisorernas 
bedömning kan i sin helhet läsas på 
www.kramfors.se (sökväg via kommun 
och demokrati, resultat och kvalitet, 
revisionsrapporter). 
 
För ytterligare information kontakta:  
Revisionens ordförande  
Bertil Wiklund, tfn 070 – 627 27 37  
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