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Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande 
granskning.  
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast den 20 maj 2019. Av svaret bör det 
framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Bertil Wiklund 
Ordförande 
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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.  
Vi bedömer, likt föregående år, att styrning mot fullmäktiges mål samt uppföljning av 
intern kontroll kan förstärkas. 
Baserat på vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen: 
att utarbeta metoder att följa upp indikatorer och uppdrag för att säkerställa en 

effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 3.1. 
att utveckla hanteringen av information och beslut kopplade till uppsiktsplikten, se 

avsnitt 3.2. 
att  utarbetar rutiner för att följa upp den interna kontrollen, se avsnitt 3.3. 

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 och revisionsfråga 
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 revisionen överlämnat ett antal frågor i form av 
en enkät med uppmaningen till nämnden att lämna ett gemensamt svar. Revisorerna 
har vid träff med representanter för respektive styrelse och nämnd ställt 
kompletterande frågor samt begärt in underlag som styrker svaren i enkäten. 
Informationen ingår som en del av revisionernas riskanalys inför år 2019.  
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2.2 Avgränsningar 
Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut redo-
visas i särskilda rapporter.  
Vad gäller avsnitt 3.1 så omfattar vår granskning enbart mål kopplade till de kommun-
övergripande målen nöjda kunder, god kvalitet, attraktiv arbetsgivare och god ekono-
misk hushållning. Styrning mot vision 2031 och mot program med viljeinriktning för 
perioden 2016 – 2019 beaktas inte i denna granskning.  
Vi har baserat vår bedömning på svaret från enkäten samt de underlag som lämnats till 
oss för att styrka dessa svar.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— kommunallagen 

2.4 Ansvarig nämnd 
Iakttagelserna i denna rapport avser kommunstyrelse.  
Rapporten är faktakontrollerad av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 
kommunchef samt ekonomichef.  

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Kristoffer Bodin, kommunal revisor, under ledning av Lena 
Medin kundansvarig och certifierad kommunal revisor.  
Kommunens revisorer har deltagit i träff med representanter för nämnden.  

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Enkät till nämnden 
— Intervjuer med representanter för nämnden 
— Dokumentstudier av underlag erhållits av styrelsen/nämnden. 
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3 Enkät – resultat 
Frågorna och svaren är hämtade från enkäten som nämnden besvarat.  

3.1 Målstyrning 
1 Har styrelsen 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 styrelsen fastställt målen 13  3 1 
1.2 Har styrelsen konkretiserat målen så att de är mätbara 7 1 8 1 
1.3 Följer styrelsen upp hur målen utvecklas under året? 11  4 2 
1.4 Har styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid avvikelser 8 1 6 2 

 
Vi har tagit del av kommunstyrelsens verksamhetsplan1. Målen överensstämmer med 
vad som fastställts av kommunfullmäktige som kommunövergripande mål2. Utifrån 
dessa mål har kommunstyrelsen fastställt ytterligare ett antal delmål och indikatorer. Av 
verksamhetsplanen framgår också hur arbetet med delmålen ska bedrivas. Detta 
specificeras av ett antal aktiviteter under varje delmål. Det framgår inte hur kopplingen 
ser ut mellan delmålen, aktiviteterna och indikatorerna.  
Flertalet av målen mäts genom undersökningar som publiceras en gång per år. I 
delårsrapporten framgår att det inte går att bedöma måluppfyllelsen fullt ut på grund av 
att många mätvärden saknas. Bedömning enligt delårsrapporten är ändå att sju av elva 
mål kommer uppnås. Det framgår inte hur kommunstyrelsen kommer fram till den 
bedömningen. 
Kommentarer  

Vi bedömer att kommunstyrelsens mål är i linje med de kommunövergripande målen 
och indikatorerna. Däremot anser vi att sambandet mellan delmålen, aktiviteterna och 
indikatorerna är otydligt. 
För att säkerställa att målen uppnås anser vi, likt föregående år, att indikatorerna bör 
följas upp under året så att måluppfyllande åtgärder kan vidtas. Om det inte är möjligt 
bör kommunstyrelsen få en strukturerad uppföljning av statusen för genomförda 
aktiviteter tillsammans med en bedömning om dessa är tillräckliga för att nå 
kommunstyrelsens och de kommunövergripande målen.  
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utarbetar metoder att följa upp indikatorer och 
aktiviteter för att säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål.  
  

                                                
1 2018-01-09, § 10 
2 KF 2017 
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3.2 Ekonomistyrning 
2 Har styrelsen en ekonomistyrning samt 

ekonomisk uppföljning och rapportering 
Antal  

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

2.1 Har styrelsen fastställt budget för verksamheten? 16  1  
2.2 Följer styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser under 

året? 
17    

2.3 Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser 15 2   

 
Kommunstyrelsen har i verksamhetsplanen fastställt en budget på verksamhetsnivå. 
Vi har tagit del av delårsrapporten för kommunstyrelsen där prognosen är ett överskott 
med närmare 5,5 mnkr. Orsaken till överskottet framgår av delårsrapporten och beror 
på en allmän återhållsamhet bl.a. genom beslut om begränsningar inom inköp och 
vikariebemanning. Däremot finns inga kommentarer på verksamhetsnivå utan endast 
på förvaltningsnivå.  
På kommunnivå får kommunstyrelsen information om ekonomin under en fast 
informationspunkt på dagordningen. I april och juni redovisades fördjupade prognoser 
per februari och april som egna ärenden. Prognosen i februari visade på en total 
avvikelse mot budget på -51 mnkr och prognosen i april en avvikelse på -50 mnkr. I 
april och juni togs också beslut om en allmän uppmaning till nämnderna att vidta 
åtgärder för att förbättra resultatet. I oktober fattades beslut om att uppdra till 
nämnderna att ta fram handlingsplaner för en budget i balans år 2019.  
Kommunstyrelsen har under våren år 2018 beslutat om att införa en analys- och 
omställningsgrupp för att stärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det framgår inte av 
kommunstyrelsens protokoll hur gruppens arbete fortlöpt eller att gruppen har 
rapporterat till styrelsen. 
Kommentarer  

Vi bedömer att kommentarerna till den ekonomiska rapporteringen på verksamhetsnivå 
samt dokumenteringen av information till styrelsen kan vidareutvecklas. Vi noterar att 
kommunstyrelsen i juni fick information om att nämndernas handlingsplaner för år 2018 
inte skulle räcka för att få en budget i balans under varken år 2018 eller 2019. 
Uppmaningen till nämnderna innehöll trots detta inte skarpare än tidigare. 
Kommunstyrelsen har därutöver inte fattat några beslut gällande budgetavvikelsen år 
2018. Vi anser att kommunen borde vidtagit tidigare åtgärder kopplat till sin 
uppsiktsplikt. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att utveckla hanteringen av information och beslut 
kopplade till uppsiktsplikten. 
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3.3 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? 

12  1 4 

3.2 Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys? 

6  3 8 

3.3 Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till 
styrelsen 

10 2 4 1 

3.4 Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade 
avvikelser/brister 

9  4 4 

 
Plan för intern kontroll ingår som ett avsnitt i kommunstyrelsens verksamhetsplan.  
Vi har inte tagit del av att kommunstyrelsen genomfört riskanalys för att identifiera 
områden att följa upp. De fem punkter som har valts ut för uppföljning är; manuell 
kontroll av avtalstrohet, uppföljning av den digitala möteshanteringen, anställningsavtal 
till HR-enheten, uppföljning av GDPR och uppföljning av arbetet med jämställdhet, 
kultur och hållbarhet.  
I delårsrapporten framgår att uppföljning har skett och rapporterats till styrelsen men vi 
har inte tagit del av någon sådan uppföljning. Det framgår inte av kommunstyrelsens 
protokoll att styrelsen har behandlat uppföljningen.  
Kommentarer  

Vi är, likt föregående år, tveksamma till om kommunstyrelsen utifrån plan för intern 
kontroll kan bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig.  
Vi anser inledningsvis att kommunstyrelsen måste genomföra en riskanalys som 
omfattar alla större processer som kommunstyrelsen ansvarar för, för att hitta rätt 
områden, d.v.s. med hög risk, som ska ingå i uppföljning av intern kontroll. Därefter bör 
väsentliga kontroller i den processen identifieras, och det är också dessa kontroller 
som då bör följas upp för att säkerställa att de är effektiva.  
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utarbetar rutiner för att följa upp den interna 
kontrollen. 
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4 Risker och utmaningar identifierade av styrelsen 
Följande riskområden lyfte kommunstyrelsen vid träff med revisorerna samt via 
enkäten: 

• Ekonomi 

• Brister i verkställighet, analys och uppföljning 

• Kompetensförsörjning  

• Befolkningsutveckling och demografi 

• Osäkerhet kring skatter och statsbidrag 
Riskerna kommer att beaktas vid revisionens riskanalys inför år 2019. 
 
2019-01-14 
 KPMG AB 
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Kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor  
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