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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 produktionsnämnden 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 
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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 att nämndens styrning och uppföljning samt intern kontroll är 
ändamålsenlig men att det finns områden att förstärka. Vi rekommenderar därför:  
att nämnden ser över verksamhetsmålen så att de är i linje med de 

kommunövergripande målen och indikatorerna, se avsnitt 3.2  
att modellen utvecklas för att säkerställa att alla väsentliga risker inom samtliga 

områden/processer bedöms, se avsnitt 3.4 
 
Vi rekommenderar även att nämnden undersöker varför så få ledamöter har svarat på 
enkäten. 
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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 skickat till sig via en webbenkät. Revisorerna har vid 
träff med presidiet för respektive styrelse och 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 
— 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 18 ledamöter. En ordinarie ledamot och fyra ersättare har 
svarat.  
Vi anser att det är väsentligt att revisionens granskningar beaktas. Vi rekommenderar 
att nämnden undersöker varför så få har svarat.  

3.1 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 inkluderade samtliga nämndsledamöter i kommunen medan den andra delen var 
mer nämndspecifik.  
Utbildningens första del behandlade övergripande nämndsfrågor såsom information om 
den politiska- och tjänstemannaorganisationen, kommunal ekonomi gällande budget 
och planering, berednings- och ärendeprocessen samt om säkerhet. 
Under utbildningens andra del erbjöd produktionsnämnden de förtroendevalda 
information kring nämndens verksamhet bl.a. avfall och återvinning, IT samt om 
arbetsmiljöansvar.  
Av de ledamöter som svarat anser fyra ledamöter att de tagit del av ändamålsenlig 
utbildning.  

3.1.1 Bedömning 
Vi ser positivt på att förtroendevalda erhållit utbildning.  
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3.2 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? 

3  2  

1.2 Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara? 2  1 2 
1.3 Följer nämnden upp hur målen utvecklas under året?1 3  1 1 
1.4 Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i 

måluppfyllelsen?  
2 2  1 

Vi har tagit del av nämndens verksamhetsplan för år 2019–20212. I verksamhetsplanen 
framgår kommunfullmäktiges styrmodell som bygger på de fyra perspektiv som utgör 
de kommunövergripande målen. Utifrån dessa perspektiv med tillhörande mål har 
nämnden formulerat nämndspecifika mål. Några av indikatorerna är identiska med 
kommunfullmäktige. Till andra har nämnden fastställt aktiviteter som ska genomföras 
för att öka måluppfyllelsen.  
För flera av aktiviteterna framgår det ett syfte eller en kort beskrivning.  
Vi har tagit del av måluppföljning per 2019-08-31 varav det framgår att nämnden 
bedömer att 12 av 14 verksamhetsmål kommer att uppnås. Till dessa hör några mål 
som nämnden beslutat om åtgärder, däribland andelen inköpta ekologiska livsmedel 
som per sista augusti inte uppnår målet på 32 %. Avseende de två mål som nämnden 
bedömer inte kommer att uppnås anges förskjuten medborgardialog som främsta 
orsak.    

3.2.1 Bedömning 
Utifrån hur de kommunövergripande målen ska utvärderas är det svårt att bedöma 
vilken effekt produktionsnämndens aktiviteter har. Flera av nämndens aktiviteter synes 
ha koppling till ökad tillgänglighet genom t ex öppettider vid soptipp och anpassade 
lekparker. Dessa aktiviteter, som vi i sig inte har några synpunkter på, har dock liten 
påverkan på det kommunövergripande målet som mäts utifrån indikatorn ”andelen som 
ringer kommunen med enkel fråga och anser att de får ett gott bemötande”.  
Vi bedömer därför att nämndens mål inte är fullt ut i linje med de kommunövergripande 
målen och indikatorerna. Vi rekommenderar att detta ses över för att möjliggöra ökad 
måluppfyllelse på kommunövergripande nivå.  
  

                                                
1 En ledamot har till fråga 1.3 svarat att det är svårt at följa upp målen då uppgifterna beskrivs som 
svävande.  
2 2019-02-20 § 7 
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3.3 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? 3  1 1 
2.2 Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser 

tillräckligt under året? 
4   1 

2.3 Fattas beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget? 4   1 
2.4 Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall 

budget inte anses stå i relation till uppdraget?3 
1 2 1 1 

Nämnden antog budget för verksamheten den 20 februari 20194. Vi har tagit del av 
ekonomiska månadsrapporter per februari och april år 2019. För den ekonomiska 
uppföljningen per april framkommer inga budgetavvikelser. 
Vi har även tagit del av nämndens delårsrapport per 2019-08-31. Av delårsrapporten 
framgår en positiv avvikelse, 0,2 mnkr, per augusti, vilket förklaras av lägre 
personalkostnader och övriga kostnader än budgeterat. Vidare framgår att prognosen 
för nämnden som helhet visar på en positiv helårsavvikelse 0,5 mnkr, där IT-
avdelningens underskott - 1,5 mnkr balanseras upp av bl.a. överskott för tekniska 
avdelningen, 1,6 mnkr.  

3.3.1 Bedömning 
Vi har inga kommentarer.  
  

                                                
3 En ledamot har till fråga 2.4 svarat att det inte skett genom någon formell skrivelse, däremot sker 
fortlöpande informationsutbyte mellan politiker och tjänstemän 
4 2019-02-20 § 7 



 

 7 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kramfors kommun 
 Grundläggande granskning - Produktionsnämnden 
 
 2019-11-11 

3.4 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? 

3   2 

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

1  2 2 

3.3 Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till 
nämnden? 

3 1  1 

3.4 Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade 
avvikelser/brister 

2 1  2 

Nämnden har upprättat en riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen. 
Riskanalysen utgår från verksamheterna såsom de är indelade i den interna 
redovisningen.  
Internkontrollplanen omfattar två punkter. Det framkommer däremot inte när eller hur 
ofta dessa kontroller ska genomföras.   
Vi har tagit del av interna kontroller avseende nämndens två punkter gällande säker 
mat och VA. Vid kontroll av mat framgick inga anmärkningar medan VA-kontrollen 
resulterade 12 anmärkningar av 200 genomförda provtagningar. Av VA-kontrollen 
framgår även att prov som visar otjänligt eller tjänligt med anmärkning enligt rutin ska 
tas till omprov. Om detta omprov skulle visa på fortsatta felaktiga värden fel påbörjas 
en utredning och åtgärder vidtas. Kvarstår dessa problem efter vidtagna åtgärder 
framgår även att extraordinära åtgärder kan komma till stånd såsom kokning av- eller 
avstängning av vatten.  

3.5 Bedömning 
Vi ser positivt på att nämnden tagit fram en riskanalys till grund för uppföljning av intern 
kontroll samt att dessa genomförs. Riskanalysen täcker samtliga verksamheter vilket är 
bra. Det framgår däremot inte vilka processer och kontroller som har bedömts inom 
respektive verksamhet, förutom för de två risker som har valts ut. Vi rekommenderar att 
modellen utvecklas för att säkerställa att alla väsentliga risker inom samtliga 
områden/processer bedöms.  
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4 Risker och utmaningar identifierade av nämnden 
Nämnden har identifierat skogsavverkning av kommunens skog samt höga kostnader 
avseende drivmedel och skollunch som utmaningar. Vidare framkommer även höga 
kostnader för IT och de särskilda avtalen med industrier när det gäller deras VA 
kostnader.  

 
 
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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