
 

 
Postadress 
Kramfors kommun 
Revisionen 
872 80 Kramfors 

E-post 
kommun@kramfors.se 

 
 

 
 

Hemsida 
www.kramfors.se 

Besöksadress 
Torggatan 2 

Telefon 
0612-800 00 

Fax 
0612-157 57 

Organisationsnr 
212000-2429 

 

 

Revisionen 
 
 

 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-12-11 

 
 

 
Till:  
Miljö- och byggnämnden 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges presidium  

 
 

 
  

 

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande 
granskning.  
Revisionen överlämnar rapporten för kännedom.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Bertil Wiklund 
Ordförande 
 



 

© 2018 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 – Miljö-och 

byggnämnden 
Revisionsrapport 
Kramfors kommun 

 

 

KPMG AB 

2018-12-11 

Antal sidor 8 

 

 



 

Grundläggande granskning rapport Kramfors kommun Miljö- och byggnämnden 2018.docx  i 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Confidential 

Kramfors kommun 
 Grundläggande granskning – Miljö-och byggnämnden 
 
 2018-12-11 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Inledning/bakgrund 2 
2.1 Syfte och revisionsfråga 2 
2.2 Avgränsningar 3 
2.3 Revisionskriterier 3 
2.4 Ansvarig nämnd 3 
2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 3 
2.6 Metod 3 

3 Enkät – resultat 4 
3.1 Målstyrning 4 
3.2 Ekonomistyrning 5 
3.3 Uppföljning av intern kontroll 6 

4 Risker och utmaningar identifierade av nämnden 7 
 
 
 



 

Grundläggande granskning rapport Kramfors kommun Miljö- och byggnämnden 2018.docx  2 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kramfors kommun 
 Grundläggande granskning – Miljö-och byggnämnden 
 
 2018-12-11 

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.  
Med anledning av att nämnden upphör vid årsskiftet lämnar vi inga rekommendationer. 
Vi noterar dock följande iakttagelser baserat på vår granskning: 
att nämnden saknar fastställa mål i linje med samtliga kommunövergripande målen 

samt att utfallet inte följs under året så att måluppfyllande åtgärder kan vidtas vid 
behov, se avsnitt 3.1. 

att rutinerna för ekonomistyrning och uppföljning ses över, se avsnitt 3.2.  

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 miljö- och byggnämnd.  
Rapporten är faktakontrollerad av nämndens ordförande samt förvaltningschefen för 
miljö- och byggförvaltningen. 

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 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 målen 7   1 
1.2 Har nämnden konkretiserat målen så att de är mätbara 6  1 1 
1.3 Följer nämnden upp hur målen utvecklas under året? 6  1 1 
1.4 Har nämnden beslutat om åtgärder/analys vid avvikelser 5  1 2 

 
Vi har tagit del av nämndens verksamhetsplan1 där mål finns angivna för ett av de 
kommunövergripande målen ”god kvalitet”. Dessutom finns mål och aktiviteter angivna 
inom kommunens prioriterade områden hållbarhet, kultur och jämställdhet. Inga 
förvaltningsspecifika mål är satta avseende ”nöjda kunder”, ”attraktiv arbetsgivare”, och 
”god ekonomisk hushållning”. Avseende ”nöjda kunder” har nämnden under två år 
deltagit i SKLs servicemätning Insikt. Svarsfrekvensen har dock varit låg, vilket gör att 
nämnden inte kommer att delta i denna mätning kommande år. 
Kommentarer   
Vi noterar att trots att det finns koppling mellan det kommunövergripande målet ”god 
kvalitet” har nämnden valt andra mål, att överprövade beslut ska bedömas likartat i 
nästa instans samt två mål kopplade till kompetensutveckling och utbildning. Vi noterar 
också att det saknas förvaltningsspecifika mål för tre av de kommunövergripande 
målen. Vi anser att nämnden bör fastställa förvaltningsspecifika mål med koppling till 
de kommunövergripande målen. Vi anser även att nämnden måste följa utfallet under 
året så att måluppfyllande åtgärder kan vidtas vid behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 MBN 2017-12-14, § 69. 
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3.2 Ekonomistyrning 
2 Har nämnden en ekonomistyrning samt 

ekonomisk uppföljning och rapportering 
Antal  

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

2.1 Har nämnden fastställt budget för verksamheten? 8    
2.2 Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser under 

året? 
6  2  

2.3 Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser 6  1 1 

 
I nämndens verksamhetsplan finns en övergripande budget som är visar att nämnden 
har en nettobudget på 9,7 mnkr för år 2018. Det finns ingen detaljbudget fördelat på 
nämndens verksamheter. Enligt uppgift fastställs ingen formell detaljbudget för 
verksamheten men nämnden tar ett beslut om årsplanering där det framgår hur 
personalens timmar ska fördelas mellan olika verksamheter, vilket i sin tur innebär att 
budgeten får den fördelningen. Övriga kostnader, lokaler, bilar m m, fördelas i 
samband med rapporteringen till SCB utifrån hur många tjänster som finns för varje 
verksamhet. 
Av protokollen framgår att ekonomi har behandlats under informationspunkten. Några 
underlag finns inte utan informationen är muntlig. Vid träff med nämndens ordförande 
såg den ekonomiska prognosen bra ut. 
Kommentarer  

Vi anser att nämnden bör fastställa en budget på verksamhetsnivå samt följa upp den 
regelbundet. Vi noterar att nämnden får muntlig redovisning och att den ekonomiska 
prognosen diskuterades vid träff med nämndens ordförande. Vi anser dock att 
dokumentationen av den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen bör förbättras. 
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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? 

6   2 

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

4   4 

3.3 Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till 
nämnden 

6   2 

3.4 Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade 
avvikelser/brister 

6   2 

 
Enligt verksamhetsplanen omfattar planen för intern kontroll följande punkter:  

• Kontroll av 30 beslut inom 3 olika ärendetyper. Kontrollen ska omfatta lagstöd, 
motivering och debitering.  

• 2 rutiner kontrolleras för att se om eventuella laghänvisningar är aktuella och 
om anvisningar för att ta fram tillräckliga bedömningsunderlag finns.  

Någon uppföljning av intern kontroll har inte skett under året. Det finns en riskanalys 
som ska ligga till grund för den interna kontrollen. Enligt riskanalysen är de områdena 
med högst riskvärde; kompetensbrist vid rekrytering, att IT-system saknas eller 
fungerar dåligt samt att handläggningsrutiner/metoder inte följs, är dokumenterade eller 
inaktuella.  
Enligt verksamhetsplanen kommer intern kontrollen för år 2018 att fokusera på 
uppföljning av hur dokumenterade rutiner följs. 
Kommentarer  

Vi har tagit del av en riskanalys och ser en viss koppling mellan riskanalysen och 
verksamhetsplanen men noterar att flera områden med högt riskvärde i riskanalysen 
inte finns med i verksamhetsplanen. Vi vill betona vikten av att intern kontrollplanen 
baseras på en riskanalys och att nämnder följer upp planen löpande. 
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4 Risker och utmaningar identifierade av nämnden 
Nedanstående risker noterades vid träffen med nämndens ordförande samt svaren från 
enkäten:  

• Kompetensförsörjning 

• Risker kopplade till förändring av den politiska organisationen 

• Hot mot tjänstemän 
 
 
2018-12-11 
KPMG AB 

Kristoffer Bodin  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 informa-
tionen 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 tryckfrihets-
förordningen. 


	GG miljö och bygg 2018
	Revisionsrapport ”Grundläggande granskning”

	Grundläggande granskning rapport Kramfors kommun Miljö- och byggnämnden 2018
	1 Sammanfattning
	2 Inledning/bakgrund
	2.1 Syfte och revisionsfråga
	2.2 Avgränsningar
	2.3 Revisionskriterier
	2.4 Ansvarig nämnd
	2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig
	2.6 Metod

	3 Enkät – resultat
	3.1 Målstyrning
	3.2 Ekonomistyrning
	3.3 Uppföljning av intern kontroll

	4 Risker och utmaningar identifierade av nämnden


