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Granskning av ekonomistyrning och budgetefterlevnad 

Granskningens inriktning 
KPMG har av Kramfors kommuns revisorer 
fått i uppdrag att granska välfärdsnämndens 
ekonomistyrning och budgetefterlevnad. I 
uppdraget ingår även kommunstyrelsen vad 
gäller budgetberedning och uppsikt. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2019. 
Granskningen syftar till att bedöma om 
välfärdsnämnden har rutiner som 
säkerställer ändamålsenlig ekonomistyrning 
inklusive uppföljning och att nämnden 
vidtar erforderliga åtgärder för att nå en 
budget balans. 

Sammanfattning  
Vår sammanfattande bedömning utifrån 
granskningens syfte är  
att  välfärdsnämnden inte i tillräcklig 

omfattning styr och följer upp 
ekonomin för att nå en budget i balans. 
Nämnden har inte beslutat om 
handlingsplan som visar att tillräckliga 
åtgärder kommer att kunna vidtas. I 
avsaknad av handlingsplan kan inte 
heller nämnden följa upp att åtgärder 
vidtas och får avsedd effekt. Vi ser 
särskilt allvarligt på att nämnden inte 
hörsammat kommunstyrelsens beslut 
om att upprätta handlingsplaner.  

att kommunstyrelsen har genomfört 
analyser som visar att 
resursfördelningen i varje fall inte är 
orimlig.  

att  kommunstyrelsen under året har haft 
uppsikt över välfärdsnämnden.  

Baserat på vår granskning är vår primära 
rekommendation att  

• välfärdsnämnden omgående upprättar 
en handlingsplan som säkerställer en 
budget i balans. 

Utifrån vår bedömning och slutsats 
rekommenderar vi:  

• välfärdsnämnden mer frekvent följer 
upp nämndens ekonomi. Det är en 
rekommendation som vi även riktar till 
kommunen som helhet, och att 
kommunstyrelsen därför inarbetar 
rutiner för mer frekvent uppföljning i 
kommande ”Riktlinjer för styrning och 
ledning”. 

• kommunstyrelsen dokumenterar 
resultatet av uppsiktsplikten mer tydligt. 

Revisionen har under flera år 
uppmärksammat resultatutvecklingen och 
bedömt att tillräckliga åtgärder inte har 
vidtagits. En anmärkning riktades mot 
nämnden i 2018 års revisionsberättelse. 
Baserat på denna granskning så ser vi 
allvarligt på att välfärdsnämnden inte kan 
visa att det finns tillräckliga 
handlingsplaner för en ekonomi i balans. 
Revisorerna överväger därför att lämna 
anmärkning i årets revisionsberättelse. 
 
 Revisorernas rapport ”Granskning av 

ekonomistyrning och budgetefterlevnad” 
kan i sin helhet läsas på www.kramfors.se 
(sökväg via kommun och demokrati, 
politik och demokrati, revision). 
 
För ytterligare information kontakta:  
Revisionens ordförande  
Bertil Wiklund, tfn 070 – 627 27 37  

http://www.kramfors.se/

