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Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande 
granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för 
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet.  
 
Revisionen önskar att Bildningsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast den 20 april 2020. Av svaret bör det 
framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda. Vi vill även att nämnden går igenom resultatet av enkäten samt 
undersöker varför så få har besvarat den. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Bertil Wiklund 
Ordförande 
 



 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Grundläggande granskning - 

Bildningsnämnden 
Revisionsrapport  
Kramfors kommun 

 

 
 
  
 

KPMG AB 

2019-12-09 

Antal sidor 8 

 

 



 

 1 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Confidential 

Kramfors kommun 
 Grundläggande granskning - Bildningsnämnden 
 
 2019-12-09 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Inledning/bakgrund 3 
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 3 
2.2 Revisionskriterier 3 
2.3 Metod 3 

3 Enkät – resultat 4 
3.1 Kommentarer till granskning år 2018 4 
3.2 Utbildning 4 
3.3 Målstyrning 5 
3.4 Ekonomistyrning 6 
3.5 Uppföljning av intern kontroll 7 

4 Risker och utmaningar identifierade av nämnden 8 
 
 
 



 

 2 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kramfors kommun 
 Grundläggande granskning - Bildningsnämnden 
 
 2019-12-09 

1 Sammanfattning 
Kommunallagen ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.  
Sammantaget är vi, precis som föregående år, oroade över bristande 
budgetföljsamhet.  
Baserat på vår granskning rekommenderar vi nämnden 
att nämnden ser över målen och indikatorerna samt metoder att följa upp dessa för 

att säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 3.3. 
att nämnden fortsätter att arbeta mot en ekonomi i balans., se avsnitt 3.4.  
att förstärka rutinerna för uppföljning av intern kontroll, se avsnitt 3.5. 
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2 Inledning/bakgrund 
Kommunallagen ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 
I årets grundläggande granskning har ledamöterna, både ordinarie och ersättare, i 
styrelse och nämnder fått frågor skickade till sig via en webbenkät. Revisorerna har vid 
träff med presidiet för respektive nämnd ställt kompletterande frågor samt samlat in 
underlag som styrker svaren i enkäten.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Gällande lagar och rekommendationer avseende  
— Tillämpbara interna regelverk och policys  
 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Enkät till nämnden 
— KPMG har tillsammans med revisionen har träffat presidiet 
— Dokumentstudier av underlag erhållits av nämnden och inhämtas från hemsida, 

bl.a. protokoll, verksamhetsplan, delårsrapport, internkontrollplan. 
 

Rapporten är faktakontrollerad av ordförande och förvaltningschef. 
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3 Enkät – resultat 
Enkäten har skickats till 24 ledamöter. Sex ordinarie ledamöter och åtta ersättare har 
svarat. 

3.1 Kommentarer till granskning år 2018 
KPMG genomförde på uppdrag av kommunens revisorer motsvarande granskning 
under år 2018. En sammanfattning av svaret presenteras nedan.   

Nämnden har inför år 2019 arbetat om verksamhetsplanen i syfte att förbättra 
kopplingen mellan kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndens mål. 
Inför år 2020 görs detta arbete om igen med ett ändrat upplägg för de av 
beslutade övergripande målsättningarna som finns beskrivna i fyra perspektiv: 
Kramforsbon, processer, medarbetare och ekonomi.  
Gällande ekonomistyrning framgår att nämnden inför 2019 beslutat om en 
handlingsplan där åtgärder ska följas upp vid varje nämndsammanträde. Vid 
nämndens möte den 25 september 2019, § 62, kan konstateras att samtliga 
föreslagna åtgärder i planen är beslutade och merparten av dem verkställda. Ett 
flertal av de beslutade och verkställda åtgärderna har bara halvårseffekt på 2019 
varför det dröjer till 2020 innan det får fullt genomslag.  
Inför planeringen av vilka interna kontroller som planerats under verksamhetsåret 
gjordes en analys av vilka risker som kan identifieras och en värdering av hur de 
påverkar ekonomin och verksamheten. De interna kontroller som föreslås ska 
göras under 2019, har arbetats fram av bildningsförvaltningens ledningsgrupp. Av 
de rutiner och processer som diskuterats, har slutligen två valts ut, 
kompetensförsörjning samt korrelationen mellan betyg och nationella prov.  De 
bedöms vara av vitalt värde för kommunen, och riskvärdet är högt. I 
kontrollplanen har enbart rutiner med riskvärde från 12 och uppåt (av 16 möjliga) 
tagits med.  

3.2 Utbildning 
Kommunledningsförvaltningen har erbjudit alla nya nämndsledamöter, men även de 
som varit förtroendevalda tidigare perioder, en grundläggande utbildning inför 
mandatperioden 2019–2023. Utbildningen har genomförts genom två delar varav första 
delen berörde samtliga nämndsledamöter i kommunen medan den andra delen var 
mer nämndspecifik.  
Utbildningens första del behandlade övergripande nämndsfrågor såsom information om 
den kommunala ekonomin, den politiska- och tjänstemannaorganisationen samt om 
berednings- och ärendeprocessen. Ledamöterna fick även ta del av utbildning om 
säkerhet.  
Under utbildningens andra del erbjöd bildningsnämnden de förtroendevalda en 
presentation av verksamheterna samt rundvandring i lokaler.  
Av de svarande anser nio ledamöter att de tagit del av ändamålsenlig utbildning.  
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3.2.1 Bedömning 
Vi ser positivt på att ledamöterna erhållit utbildning.  

3.3 Målstyrning 
1 Har nämnden tolkat mål och uppdrag från 

fullmäktige och brutit ned dessa så att de 
fungerar som styrsignaler till verksamheten 

Antal  
Ja Nej Del-

vis 
Vet 
ej 

1.1 Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till 
KF:s mål?1 

11  3  

1.2 Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara? 7  6 1 
1.3 Följer nämnden upp hur målen utvecklas under året?2 9 2 1 2 
1.4 Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i 

måluppfyllelsen? 
6 1 2 5 

Vi har tagit del av nämndens verksamhetsplan för år 2019–20213. I verksamhetsplanen 
ingår tre av de fyra perspektiv som utgör kommunens målstyrning. Utifrån dessa 
perspektiv med tillhörande mål har nämnden, förutom de kommunövergripande 
indikatorerna, även utvecklat egna indikatorer för att nå de kommunövergripande 
målen. Däremot saknas perspektivet ”samhällsutveckling” som innefattar indikatorer 
som har direkt koppling till nämndens verksamhet, t.ex. för ”andelen elever som i 
årskurs 9 som känner sig trygga i skolan”:  
Vid faktakontrollen framkom att nämnden undersöker och följer upp elevers trygghet i 
skolan via en elevenkät som inför varje år redovisas i en kvalitetsrapport. 
Kommunfullmäktige har däremot inte fått information om utfallet via delårsrapporten.  
Vi har tagit del av nämndens måluppföljning per 2019-08-31 varav det i huvudsak är 
perspektiv ”Kramforsbon” som har följts upp. Av delårsrapporten framgår att en del av 
målen i hög grad är uppfyllda men med en variation från ej värderad till helt uppfylld.   

3.3.1 Bedömning 
Vi bedömer att nämndens mål är i linje med de kommunövergripande målen, förutom 
målet andelen elever som i årskurs 9 känner sig trygga i skolan.  
Vidare är flera av nämndens indikatorer enligt vår bedömning svåra att mäta och 
utvärdera Vi anser för att säkerställa att målen uppnås behöver indikatorerna vara väl 
definierade, mätbara samt möjliga att följas upp under året så att måluppfyllande 
åtgärder kan vidtas.  
Vi rekommenderar att nämnden ser över målen och indikatorerna samt metoder att 
följa upp dessa för att säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål. 

                                                
1 Ledamöter har till fråga 1.1 svarat att målen är kopplade till stora delar och att det kan känns lite otydligt 
emellan åt.  
2 En ledamot har till fråga 1.2 svarat att utvärderingen av kvalitet och ekonomi kan vara i det ”tunnaste 
laget” 
3 2019-03-27 § 20 
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3.4 Ekonomistyrning 
2 Har nämnden en ekonomistyrning samt 

ekonomisk uppföljning och rapportering 
Antal  

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

2.1 Har nämnden fastställt en budget i balans?4 6 3 4 1 
2.2 Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser 

under året? 
11 2 1  

2.3 Fattas beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå 
budget? 

6 2 5 1 

2.4 Redovisas konsekvensanalys till KF i de fall budget inte 
anses stå i relation till uppdraget? 

2 4 2 6 

Dåvarande BKU nämnden antog den 5 december år 20185 en budget motsvarande 
397 mnkr för. Till följd av sent beslutade budgetramar och flytt av ansvar mellan de 
politiska nämnderna framgick att detta beslut var i behov av korrigeringar för att nå en 
budget i balans.  
Den nya fördelningen mellan nämnderna och därmed den nya förvaltningsstrukturen 
medförde att kommunfullmäktige den januari 2019 fastställde en budget motsvarande 
427 mnkr för bildningsnämnden. Beslut om handlingsplan för åtgärder motsvarande 
25 mnkr antogs av nämnden den 27 mars 20196. Vid träff med nämnden i november 
2019 framkom att ytterligare handlingsplaner motsvarande 12 mnkr kommer att tas fram 
i början av år 2020.  
Vi har tagit del av ekonomisk prognos per 2019-02-28 och ekonomiska delårsrapporter 
per 2019-04-30 och per 2019-08-31. Av delårsrapporten per sista april framgår en 
budgetavvikelse motsvarande -5 mnkr och en helårsprognos motsvarande - 23 mnkr. 
Helårsprognosen förklaras bl.a. av lägre personalkostnader inom förskola och 
grundskola samt ökade bidrag för gymnasieskolan. Av delårsrapporten per sista april 
framgår även att nämnden arbetar med att ta fram fler åtgärder i syfte att nå en budget i 
balans.  
Av delårsrapporten per sista augusti framgår en budgetavvikelse motsvarande -
13,8 mnkr och en helårsprognos motsvarande -15 mnkr. Helårsprognosen förklaras bl.a. 
av bättre personalplanering inom förskolan, ökade intäkter för IM i och ett förbättrat 
resultat för kulturskolan, biblioteket samt grundskolan.    

3.4.1 Bedömning 
Nämnden har antagit handlingsplaner, och kommer att anta ytterligare handlingsplan 
för år 2020. Vi konstaterar att åtgärderna inte fått full effekt för att nå en budget i balans 
för år 2019 men att det prognosticerade underskottet har minskat under året. Vi är 

                                                
4 Ledamöter har till fråga 2.1 svarat att de arbetar med att få en budget i balans. 
5 2018-12-05 § 102 
6 2019-03-27 § 23 
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oroade över fortsatt bristande budgetföljsamhet och att vidtagna åtgärder inte kommer 
få full effekt.  
Vi rekommenderar att nämnden fortsätter att arbeta mot en ekonomi i balans. 

3.5 Uppföljning av intern kontroll 
3 Finns ett systematiskt arbete med intern 

kontroll avseende såväl verksamheten som 
redovisning 

Antal  

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

3.1 Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna 
kontrollen? 

10   4 

3.2 Är nämnden delaktig i risk-och väsentlighetsanalysen som 
ligger till grund för planen? 

4 1 3 6 

3.3 Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till 
nämnden? 

9  2 3 

3.4 Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade 
avvikelser/brister 

8 2  4 

Nämnden antog en intern kontrollplan den 27 mars 20197. Av internkontrollplanen 
framgår att grund för planering och prioritering av internkontrollens omfattning utgörs 
av en riskbedömning utifrån genomförda riskanalyser. Av de två kontrollerna som valts 
ut framgår bedömt riskvärde, men däremot framgår inte vilka andra risker som har 
bedömts.  
Vi har inte tagit del av uppföljning av intern kontroll för år 2019.  
Av internkontrollplanen framgår det vidare inte när, eller hur ofta dessa kontroller ska 
genomföras.  

3.5.1 Bedömning 
Vi anser att en riskanalys ska innehålla samtliga bedömda risker och inte enbart de 
risker där kontroll ska utföras. Vi menar också att genom att identifiera kontroller som 
förhindrar att fel uppstår blir processen mer effektiv och risken för fel mindre. Vi skulle 
även se att nämnden följer upp intern kontroll löpande under året. 
Vi bedömer att rutinerna för uppföljning av intern kontroll behöver förstärkas.  
  

                                                
7 2019-03-27 § 22 
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4 Risker och utmaningar identifierade av nämnden  
Nämnden har identifierat det ekonomiska läget, kompetens- och resursbrist samt 
nedläggningar och omstruktureringar inom förskolan som utmaningar.   

 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Klara Engström  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. 
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