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Ärendebeskrivning 
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Certifierad kommunal yrkesrevisor Anders Petersson har inkommit med 
revisionsrapport, Bergslagens kommunalteknik Styrning och rutiner för redovisning 
av driftkostnader och investeringar daterad november 2015. 

Ordförande för revisionen i Bergslagens Kommunalteknik Gunilla Carlsson har 
inkommit med skrivelse daterad den 10 december 2015 med anledning av 
revisionsrapp01ien. I skrivelsen anges bland annat att revisorerna bedömer att 
styrningen av drifts- och investeringskostnader i huvudsak är ändamålsenlig men att 
det finns utrymme för vissa ändringar och förbättringar av rutinerna för att öka 
ändamålsenligheten. Detta skulle ytterligare stärka den interna kontrollen och 
därigenom säkerställa en än mer rättvisande redovisning. 

Revisorerna önskar att direktionen i Bergslagens Kommunalteknik inkommer med 
kommentarer till iakttagelserna i revisionsrappo1ien senast den 20 februari 2016. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera revisions
rapporten samt uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik delge kommunfullmäktige 
de kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten som direktionen avger till 
revisorerna. 

~erandessign. 
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TW: 

BERGSLAGEMS 
KOMMUNALTEl<NII( 

20'15 -12- 2 1 
Dnr ............................ .. 

Direktionen för I<ommunalforburtdet 
Bergslagens Kommunalteknik 

För ktinnedom: 
I(om1:nunfullmäktige Nora kommun 
Kommunfu_llmäktige Lindesbet'g kommun 
KommunfullmäktigeLjusnarsbergs kommun 
Kommu_nfullmäktige Hällefors kommun 

Granskning av förbundets redovisning av driftskostn!lder och investeringar 

Revisorerna i Bergslagens Kommunalteknik har genomfört en granskning hur förbundet arbetar med 
redovisning av driftskostnader och investeringar. I granskningsal'betet har vi biträtts av konsuiter 
frånKPMG. 

Projektets syfte är att bedöma om Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har eh ändamålsenlig 
styrning av dritts.- ö.ch investeringskostnader. Det <>infattar helij. ke<;ljan från budget till 1.1ppföljni_ng. 

Efter .genomförd granskning bedömer vi att styrningen av drifts- och itwe~tetingskostnader i 
huvudsak är ändinnålseh1ig men a~ det finns ut1ymme för vissa ändringar/förbät:tringat av rutinerna 
för att öka iindamålsenligheten. Detta skuUe ytterligare stärka den interna kontrollen och därigenom 
säkerställa en än mer rättvisande redovisning. · · 

Vi har i granskningen Särskilt noterat att planering och uppföljning av kostnadsutvecklingen endast 
delvis fungerar tillfredsställande. Vi kan konstatera att det saknas utfall fö1· perioden samt 
ackumulel'at utfall i de reclovisninga1· soin skic~as tHI resp,ektive medleinskQ1nn.:mn, Detta gör att 
riledlemskotnmitnerrta inte bereds möjlighet att omprioritera resurser och följa att besiutade 
investeringar faktiskt kommer att kunna genomföras under pågående år. Vi rekommendei'ar 
förbundet att arbeta fram en rapportering son'l .möter me_dleitiskömmune1t1as såväl soin den egna 
vei·ksamhetens behov av att kontinuerligt följa och säkerställa vet:kställighet av beslutade 
investeringar. 

Revis.ore1na önskar att direktionen inkommer med kommentarer till iakttagelserna senast 20 febtuari 
2016. 

För revisionen 

_r4/~ 
Gunilla Carlsson> ordförande 
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Be,:gs/11ge11s ko1111111111nltek11lk 
Styming och mfinerfor redovisning av driftskosfnade1· 

· och i11vesferi11gar 
November 2015 

1. Sammanfattning 
Vi har av Bergslagens Kommunaltekniks valda revisorer fått i uppdrag att granska om 
kommunalförbundet har en ändamålsenlig styrning av drifts- och investeringskostnader. Det 
omfattar heia kedjan från budget till uppföljning. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att styrningen av drifts- och investeringskostnader i 
huvudsak är ändainålsenlig men att det finns utrymme för vissa ändringar/förbättringar av rutinerna 
för att öka ändatn:ålseniigheten. Detta skulle ytterltgare stärka den interila kontrollen och därigenom 
säkei'ställa en föl mer J'ättvisande redovisning. 

Vi har i granskningen särskilt noterat att planering och uppföljning av kostnadsutveckl ingen endast 
delvis funge1'ar tillfredsställande. Vi kan konstatera att det saki1as utfall för pi::rioden samt 
ackumtjlerat i1tfall i de redovisningar som skickas till respektive Jnedlemskommun. Detta gör att 
medleniskommulierna inte bereds möjlighet att omprioritera resursei' och följa att beslutade 
investeringar faktiskt kommer att kunna genomföras under pågående år. Vi rekommenderar 
förbui1det att arbeta fram en rapportering som möter medlemsko)'n1J).unernas såväl som derr egna 
verksamhetens behov av att kontinuerligt följa och säkerstälia verkstäilighet ~v beslutade 
ilivestednga,·. 

Vi kan vidare konstatera att: 

• Budgetprocessen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Uppfyllt. 

• Interna riktlinjerftnns som tydliggör vad som är en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad och rutiner som styr kontering av transaktioner och avskrivningstider for 
investeringar i redovisningen. Ej uppfyllt. I nuläget saknas riktliqj~r som tydliggör när 
aktivei'iiig respektive bokföring som driftskostm1d ska ske. 

• Transaktioner i redqvis11ingen utfors enligt god redovlsnlngss_ed med jämfe.refse mot 
e.~tema krav i lagstiftning och reko11imei1efationer. Delvis uppfyllt. Viss 
förbättringspotential finns. Se punkten ovan. 

• Ansvariga för k01~tering av transaktioner inom föi·valtnh1gen har kännedo1i1 0111 interng 
krav och tillräcklig kw1skap om vad so111 är en investel'ing och dess klassificering eller 
driftskoshwd. Delvis uppfyllt. Som nämnts tidigare behöver en beloppsgräns för 
klassificering fastställas. · 

• Former/system finns för beräkning och fördelning av kapitalkostnader for investeringar. 
Uppfyllt. Avsl<rivningar och internränta bö1jar ticka'ijanuari året efter att aktivering skett. 

o Former/system finns för systematisk kontroll av transaktioners riktighet i redovisningen 
och i anläggningsregistret. Uppfyllt. 

o Former/system finns för fördelning av transaktfoner per medlemskommun. Uppfyllt. 
Transaktioner per medlernskommun styrs genom olika aktivitetskoder i den kodsträng som 
används i redo.visningen. 

© 2015 KPMG AB, a Swedish fimiled liabilily company anda memberiirm of lhe 
KPMG network of Independent memberfirms affiliated wilh KPMG lntemational 

C09perative ('KPMG lnternational'), a SW1ss enlity. All rlghls reserved. 
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Bergs!agims !10111111111,altelmik 
Styrning och rulinerfor redovisning av driftskos/nader 

och i11ves/eri11gar 
November 20 I 5 

2. Bakgrund 
Ändamålsenlig styr1ung och n1tinel' föl' redovisning av drift_sköstnader och investeringar är en 
förutsättning för iitt externa krav i higstiftning, god redovisningssed och rekommendationel' ska 
kmma uppfyllas. Det är därför nödvändigt att någon form av vägledning är formaliserad, att 
ansvariga inom direktionen har kännedom om och fått utbildning i vägledningens praktiska 
tiHämpning. Även inbyggda kontroller bör filmas som ~äkerställel" att styl'.krav till~mp;:is på ett 
korl'ekt ~ätt föi' att få en rättvisaöde redovisning av fördelningen mellan driftskostnader och 
investeringar i olika klassificeringar. 

Brister i styrningen och rutiner kan få $om konsekvens att driftskostnader redovisas som 
investe1'ingar eller tväito111 n~ed risk för fel i imderlag för beräknilig och fördelning av interna 
budgetanslag, kapitalkostnader, fel information i årsredovisningen och att externa krav inte 
uppfylls. 

3. Projektets syfte och mål 
Projektets syfte är att bedöma om Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har en ändamålsenlig 
styrning av drifts- och investerirtgskostnader. Det omfattar hela kedjan från budget till uppföljning. 

Projektets olika delmitl är att ka1tlägga och bedöma om: 

o Budgetprocessen fungerar på ett ändamå)sen]igt sätt. 

• Phmering oc;:h uppföljning av k9stnadsutvecklingen fungel'at'. på ett effektivt sätt. 

• Interna liktlinjer finns som tydliggöl' vad som ät' en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad och rutiner som styr kontering av transaktioner och avskrivningstider för 
investeringar i redovisrungen. 

o Transaktioner i redovisningen utfqrs enligt god redovisningssed med jämförelse mot 
e~terna krav i lagstiftning och rekommendationer. 

• Ansvariga för kontering av transaktioner iiwm förvaltningen har käru1edom om interna 
krav och tillräcklig kunskap om vad som är en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad. 

• Former/system films för beräkning och fördelning av kapitalkostnader för investeringar. 

o Fonner/syste1n ftru1s för systematisk kontroll av transaktioners riktighet i redovisningen 
och i anläggningsregistret. 

o Formel'/system films föl' fördelning av transaktioner per medlemskommun. 

@ 2015 KPMG AB, a Swedish limiled liabilily company and a memberfirm or the 
KPMG oekrorl< of Jodopend.ent memb•r firms alfillaled wilh KPMG lnle_maUonal 

Cooperative (' KPMG lnlernational'), a Swiss enlily. All righls resirved. 
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Bergsfage11s t,01111111111nftefmik 
Stymi11g och rutinerfar redovisning av driftskostnader 

och investeringar 
Nove111be1· 2015 

4. Genomförande Qch metod 

5. 

Granskningen har genoinförts genom: 

• Insan11ing och genomläsning av befintliga policys inom förbundet samt internt upprättade 
ruth1er och anvisningar. 

o Intervjuer med ansvariga handläggare/tjän$temän. 

o Analys och bedömningar utifrån genomgång av styrdokument 111 rn, resultat från h1tervjuer 
samt transaktionsanalyser, 

Projektorganisation 
Granskningen har geno111förts av A~1ders Petersson, certifierad komn'mnal yrkesrevisor under 
ledning av Sara Linge, kundansvarig och certifierad kommunal yikesrevisor. 

6. Genomgång av respektive område/rutin 
Ny organisation 
Sedan den 1 juli 2015 har Bergslage11s Konununalteknik en ny organisation i fonn av en 
tilatrisot;ganisatipn. C_entrala positioner innehas av förbundschef, kvalitetssamordnare samt 
förbundssekreterare. Det finns dessutom en avdelningschef Planering och en avdelningschef 
Produktion. 

Stöd processer som kanslichef är ansvarig för omfattar: 

• Servicecenter 

• Ekonomi 

• Upphandling 

• Personal 

o Information 

o Pra)<tikenheten 

o GIS-kart 

o IT 

Det fiims dessutom utsedda kvalitetsledare inom följande huvudprocesser/områden: 

© 2015 KPMG AB, a Swedish limiled liabilily company anda memberfirm of lhe 
KPMG network or Independent member fiims affilialed wilh KPMG lntemaUcoat 

Cooperalive ('KPMG lnlernaUonal"), a Swiss enlily. All rights reserved. 
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Gata/trafik 

Park/skog 

Idrott 

Lokalvård 

VA-led11.ingsnät 

Va-anläggning 

Återvinning 

... -- ·- "Bergsf11gt11s ko111111111111ftelmik 
Styrning och mtinerfor redovisning av driftskosfnader 

och investeringar 
November 2015 

Process för budget och verksamhetsplan 
Processen inför Budget 2016 s~nt Verksamhetsplan 2017:-20JS tog sin böljan i januari 2015 då 
ledningsgt·uppen hade ett uppstartst)löte. l ledningsgrnppen ingår förbundschef, kanslichef, 
avdeli1iilgschefei11a för produktion och planering, )<.valitetssamordnare samt personalhandläggare. 
Kvalitetsledare för respektive huvudprocess ät' också med i ledningsgruppen. Vid uppstartsmötet 
skedde bl a ru1alys av planeringsförutsi!.ttningar samt erfarenheter från tidigare år. 
Årsredovisningsarbetet för 2014 hade så smått påbö1jats. Genomgång gjordes av bl a förändringar, 
vad so1rt fungerat bra och vad som kan bli bättre. Det skedde samtidigt vissa 
korn~ekvensbeskrivningar. 

Under februari och mars skedde en dialog och avstämning av förslaget till budget och 
verksamhetsplan inom kommunalförbundet. I april skickades föreslagna budgetramar till 
medlemsk(>mmunerha, d v s till Nora, Ljndesbergs, Ljusil:;frsbergs och Hällefors ko1hmuner. De 
föreslagna budgetramarna omfattade de.Is driftbi.1dgetramar och dels investeringsbudgetramar. 
Kommunerna fick därefter reagera/komma med synpunkter på förslagen genom att så kallade 
dialogmöten/samråd llölls. Dessa kan ta sig lite olfka former såsom t ex möten med 
budgetberedningar, ledning~grupper, olika l1tskott etc. Vissa ändringar/justet'ingar skedde i denna 
fas. Und~1· april månad skedde en ytterligare dialog och förankrit1g metlan förbundet och 
medlemskommunerna. 

I september tog förbundet fra1n förslag avseende VA- och renhållningstaxor. Arbetet skedde i en 
beredning. Desi,a taxor ska sedan fastställas av respektive medle1nskon11nuns fullmäktige. 

Under hösten har driftbudgetramar och i11vesteringsramar spikats och beredning sker i november 
med beslut i direktionen under dece111ber. Då ska salntliga 1nedlemskom1nuners fullmäktige redai1 
fattat beslut om driftbudgetar oc;h investeringsbudgefär. Under hösten påbörjar förbundet också 
utarbetandet av detaljbudgetar för det kommande året. 

Styranqe för utar.betande av dl'iftbuqgetramar är bl a tidigare års verksamhet/budget, hur det 
konunei· att se ut nästkommande år s.aJilt t ex resultat från förhandlingar mellan 
arbetsmarknadspa1ter (de flesta i kominunalförbundet tillhör antingen Kommunal eller Vision). 
Man försöker arbeta med fokus på kostnadseffektivitet och samordning för att utnyttja resurser på 
bästa sätt. 

o 2015 KPMG AB, a. Swedish limited llabir.ty company and a member firm. of the 
KPMG network cl Independent m~mber firms afliliated wi\h KPMG lntemafional 

C.ooperaUve ("KPMG lnternaUonal'J, a Swiss.enlity. AU rights reserved. 
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Bergs!ageus kom1111111altelmll< 
Styrning och mtiuerfor r~doJ1isn111g av driftskostnader 

och i111'esteri11gar 
NoJ1ember 2015 

Styrande för utarbetande av investeringsbudgetramar är bl a vad som behöver göras under 
kommande år samt önskemål från kommunerna: Det bedöms av stor vikt att ha en nära 
kontakt/dialog med respektive medlemskom1t1un vad gälle1' investeringar då det bl a är viktigt att 
anpassa/synka upphandlingar i tiden, ansöka om bygglov etc. 

Kommunalförbundet gör månadsuppföljningar va1je månad utom för januari, juli och november. 
Även prognos fö1· återstoden av räken~kapsåret görs i satnbai1d med uppföljningai'na. Delårsbokslut 
upprättas per den siste juni och årsbokslutet pe1; den siste december. 

Rutiner för iilvesteringai' respektive drift 
Inom kommunalförbundet finns utai'betat en investeringsriktlinje samt även en snabbguide för 
kommuninvesteringar. Dessa dok.ument är dock inte riktigt aktuella utan är i behov av en 
uppdatering. 

Vad gäller VA-sida1'1. finns ett planeringsverkfyg på 15 års sikt där man bl a arbetar med 
utbyggnader, omvandlingsområden samt större investeringar som behöver göras i VA
ledningsnätet, vattenverk och reningsverk. För ariläggningsavgifter VA finns en långfristig skuld 
uppbokat i redovisningen som upplöses i samma takt som avskrivning sker på anläggnhigarna, 
enligt den så kallade ma:tchningsprincipen. 

Vad gäller principen om komponentredovisning med dät1ill hörande komponentavskrivning 
återstår mycket arbete. Medlemskommunerna är fasen med att påbö1ja arbetet och ambitionen är 
att ei1 övetgång till koniponentredcivisnii1g kan ske fullt ut från och med l januari 2017. I respektive 
kommun finns ett anläggningsf'egister över qe materiella anläggningstillgångarna. 
Kommunalförbundet har e1; Eicel-fil över materiella anläggningstillgåi1gar för respektive koinrnun 
som i1mefattas i kommunal förbundets verksamhet. Avskrivningar påbföjas året efter att aktivering 
skett. · 

För att aktivering ska ske i ekonomisystemet J<rävs att anläggningen ät· fö1· stadigvarande bru~ samt 
att den ekonomiska livslängden uppgår tm '3 · år eller 1rie1;. Det finns i nuläget ingen beslutad· 
heloppsgräns för aktivering, d v s ett specifikt belopp som avgör om bokföring ska ske som 
an1äggningstillgåilg elier som driftskostnad. Vi bedö1t1er att beslut behöver fattas om ett sådant 
belopp, t ex ett prisbasb·elopp för att undanröja risken att beloppsmässigt likartade poster hanteras 
på olika sätt. Det gäller både mella-n olika verksamheter i förbundet såväl som melfan förbundets 
olika medlemskommuner. 

Inom förbundet har en 1)1odell för ln1r projekt ska genomföras utarbetats de senaste åren. Detta är 
ett område som man bedömer har utvecklats. På förbundet är det mellan 5-10 st pei'soner som kan 
föngera som projektledare. I samband med att projekten utförs sker en del i egen regi, vissa delar 
läggs ut på konsulter. 

Kodsträng och kodstruktur 
För Bergslagens Kommunalteknik gäller följande kodsträng: 

o Ansvar 

o Konto 

© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability oompany .and a member firm of the 
KPMG nelwor!(of independent member finns affillated with KPMG lntema6on·a1 

Cooperative ('KPMG lnternational'), a Swiss enlity. NI rights rese,ved. 
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Bergsfage11s ko1111111111aftefmik 
Styming och mtinerfor redoviming av driftskostnader 

och investeringar 
November 2015 

För att särskilja ti·ansaktioner beroende på vilken medlemskommun det gäller aiivänds olika 
aktivitetskoder. De aktivitetskoder som gäller är: 

l O - Gemensamt 

20 - Hällefors 

30 - Lindesberg 

40 - Ljusnars~erg 

50-Nora 

Uppföljning av dl'ift och investeringar 
Uppföljning av ddft och investeringar sker va,je månad utom för januari, juli och liovember. 
Kommunalförbundet har delårsb9kslut per den sistejtmi och årsredovisning per den siste dece1nber. 

Runt den I 0-12:e månaden efter de månadsslut då uppföljning görs skickas två st filer till respektive 
me~Jle~nskommurts ekonomichef. Vid delåtsboksltit och årsbokslut erhåller de ett mer fullödigt 
material/ui1derlag. 

Den ena filen avser uppföljning av diiften. På totalnivå fratngår budget och helårsprognos. En 
sammanställning finns även per avdelning 11ied budget, helårsprognos och utfall fö1· perioden .. För 
gata, park och fd1;ott fin11s tiiotsvai'ande uppdelat per kommun. 

Det som respektive medlemskommuns ekonon)ichef erhåller är dock endast budgetvärden och 
prognosvärden avseende helåret vad gäller driften för sin respektive kommun. Kommentarer till 
avvjkelser avseende de olika verksamheterna films. Uppdelning sker på skattefinansierade 
verksamheter; Gata, park och idrott samt Lokal- och miljöservice, samt för avgiftsfinansierade 
verksamheter; Vatten och avlopp samt Avfall och återvinnhig. I sam.band med gransknii1gen gör vi 
bedömningen att det fim1s titvecklingsmöj ligheter vad gäller' t1ppföljningen ay driftskostnaderna, 
blat1ci aimat s)uille man bättre kuima specificera kostnade1' för snöröj11ing och vinterväghållning då 
dessa utgör väsentliga kostnadsposter. · 

Den andra filen avser investeringar och uppräJtas per kollimun. Det som frat_ngår för vaije kommun 
är projektnummer, pi'ojektnamn, budget helår, ackumulerat utfall perioden, hur mycket som är 
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fakturerat, pi'ognos helår, avvikelse mellan budget och prognos samt kommentarer/åtgärder till 
prognosen. 

Innan uppföljningarna skick<!s till respektive kommun sker en genomgång internt hos Bergslagens 
Koinmtmalteknik om respektive investeringsprojekts status. 

I samband med granskni11ge.n har även il)tervjuer håHits med tjänstemän som är anställd11 i 
kommunalförbundets medlemskommuner. Synpunkter som lämnats ät· bl a att man bedömer att 
posterna i redovisningen av d1:iftskostnader skulle kunna specificeras ytterligare samt att Önskemål 
finns om att det ska redovisas utfall för respektive period och även atkumulerat utfall under året. 
Vad gäller investe1'ingssidan görs bedömningen att en ytterligare kommunikation/di.alog behövs för 
att säkerställa när i tiden olika investeringar görs. Ett ai'bete kring <letta har inletts under hösten 
2015. Underlagen till de fakturor som skickas till medlemskommunerna avseende investeringar 
skulle också kunna specificeras/utvecklas. ytterligare än vad som för närvarande är fallet. 
Redovisningen vad gäller olika kvalltatlva nyckeltal kopplat till investei'ingarna skulle också kunna 
utvecklas. · 

7. Genomgång av kontroilmål 
Nedan finns en genomgång av de kontrollmål som var aktuella i samband med granskningen och 
vilken bedömning som görs av dessa. 

• Budgetprocessen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Uppfyllt. Utifrån genomförd 
gt'anskning gör vi bedömninge11 att budgetprocessen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 

• Planering och uppföljning av kostnacisutvecklingen fungerar på ett effektivt sätt. Delvis 
uppfyllt. Vi.bedö1ner att viss förbättringspotehtial föreligger. Bl a kan fedovisµing ske av 
utfall för perioden samt ackumtllerat titfall i de redovisningar söm skickas till respektive 
medlemskommw1. Det föms även uttymme att specificera driftskostnader mer detaljerat än 
vad som sker i nuläget. 

• Interna riktlinjer finns som tydliggör vad som är en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad och rutiner som styr kontering av transaktioner och avskrivningstider för 
investeringar i redovisningei1. Ej uppfyllt. I nuläget saknas tiktlinjer som tydliggör när 
aktivering respektive bokföring som driftskost11ad · ska ~ke. En beloppsgräns behöver 
fastställas, tex ett prisbasbelopp. Riktlinjer bör även upprättas som ini1ehåller exempel på 
kontering i samband med bokföring av poster i redovisningen, det gäller såväl investeringar 
som driftskostnader. 

o Transaktioner i redovisningen utförs enligt god redovisningssed med jämförelse mot 
exterpa krav i lagstiftning och rekommendationer. Delvis uppfyllt. Viss 
förbättringspotential föms. Se punkten ovan. 

o Ansvariga för kontering av transaktioner inom förvalt11ingen har kännedom om interna 
krav och tillräcklig kunskap om vad som är en investering och dess klassificering ellet 
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dl'iftskostnad. Delvis uppfyllt. Som nämnts tidigare behöver en beloppsgräns för 
klassificering fastställas. 

• Fonner/system finns för beräkning och fördelning av kapitalkostnader för investeringar. 
Uppfyllt. Avskrivningar och intermänta bö1jar ticka i januari året efter att aktivering skett. 

• Former/syste111 fimis för systematisk kontroll av transaktioners riktighet i redovisningen 
och i anläggningsregistret. Uppfyllt. En uppföljning/avstämning av både investeringar och 
drift sker relativt ofta inom förbundet. Vid dessa tillfällen görs kontroller och avstänmingar 
av poster. 

• Former/system films för fördelning av transaktioner per medlemskommun. Uppfyllt. 
Transaktiö~1er per medlemskommuJ1 styrs geno111 olika aktivitetskoder i den kodsträng som 
används i reäoyisningen. 

8. Bedömning och rekommendationer 
Efter genomförd granskning bedömer vi att styrningen av drifts- och investeringskostnader i 
huvudsak är ändamålsenlig men att det finns utrymme för vissa ändringai'/.fårbättringar av rntineri1a 
för att öka ändamålseriligheten. Detta skulle ytterligare stärka den interna kontrollen och dä_rigenom 
säkerställa en än mer rättvisande redovisning. 

Vi lämnar nedanstående rekommendationer i syfte att öka ändamålsenligheten och uppnå en 
förbättrad intern kontroll: 

• Kommuna.lförbundet ska fastställa en belopps gräns för klassificering dvs vad gäller poster 
som aktiveras som anläggningstillgång t tedovisningen respektive det som bokförs som 
ddftskostnader. Det gäller förbundets egna investeringar respektive driftskostnader. 
Medlemskommunerna bör i möjligaste mån beslut om likartade beloppsgränser vad gäller 
sina investeringar och ddftskostnader. I nuläget saknas sådana fastställda beloppsgränser 
vilket gör att det finns en l'isk att likartad€l poster hanteras på olika sätt inom 
verksamheterna or;h även beroende på vilken medlernskonunun det gäller. 

• Kommunalförbundet ska utveckla redovisningen vad gäller uppföljningen av 
driftskös~nade.r so1n görs till kommunerna. I 11uläget görs ingen redovisning av utfall för 
petiod€ln eller ackumulerat utfall för året. Redovisningen av detta stärker underlaget för 
uppföljningen vilket kan ha betydelse för olika beslut och prioriteringar. 

• Kommunalförbundet ska stärka den kommunikation/dialog som finns med 
medlemskommunerna vad gäller investeringar bl a för att säkerställa när i tiden olika 
investeringar görs. Ett arbete ined detta hai· påbö1jats under hösten 2015. Underlagen till 
·de fakturoi· som skickas till niedlemskommunei·11.a avseende investeringar skulle också 
kunna specificeras/utvecklas ytterligare än vad som för närvarande är fallet. Redovisningen 
vad gäller olika kvalitativa nyckeltal kopplat till ir1vesteringarna skulle också kunna 
utvecklas. Detta är ett önskemål från medlemskommunerna. 
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o Ko.mmunalförbundet ska uppdatera de riktlinjer som gäller investeringar så att dessa till 
fullo återspeglar nuvarande förhållanden inom förbundet. 

o Kommunalförbundet ska tillse att riktlittjer/rutinbeskrivningar upprättas vad gäller 
kontering av transaktioner i redovisningen dvs hur bokföring ska ske dels av investeringar 
som ska aktivel'as, dels bokföring av ddftskostnader. 

• Kommunalförbundet ska tillse att uppdelning av komponenter sker vad gä\Jer 
anläggnittgstil lgångar. 

o Kommunalförbundet ska i möjligaste in.ån specificera driftskostnader mer detaljerat, Ett 
exempel är kostnader för snöröjning och vinterväghållning clå dessa utgör väsentliga 
kostnadsposter. 

KPMG, dag som ovan 

#~0i~ Pdvr-nni 
Anders Petersson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Direktionen 

Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesdatum Sida 

2016-02-05 6 

BKT2015-693 

§6 

Förslag till kommentarer, revisionsrapport gällande granskning 
av förbundets styrning och rutiner för redovisning av 
driftkostnader och investeringar 

Direktionens beslut 
Beslutar att anta förslag till kommentarer som svar på revisorernas 
granskningsrapport gällande förbundets redovisning av driftkostnader 
och investeringar. 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna i Bergslagens kommunalteknik har genomfört en granskning 
hur förbundet arbetar med redovisning av driftskostnader och 
investeringar. 
Projektets syfte är att bedöma om BKT har en ändamålsenlig styrning av 
drifts- och investeringskostnader. Det omfattar hela kedjan från budget till 
uppföljning. 
Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till 
iakttagelserna senast den 20 februari 2016. 
Ärendet innehåller förslag till kommentarer på KPMG:s granskning av 
BKT. 

Förslag till kommentarer 
KPMGs kommentar: 
"Kommunalförbundet ska fastställa en beloppsgräns för klassificering d v s 
vad gäller poster som al<tiveras som anläggningstillgång i redovisningen 
respektive det som bokförs som driftskostnader. Det gäller förbundets 
egna investeringar respektive driftskostnader. Medlemskommunema bör i 
möjligaste mån beslut om likartade beloppsgränser vad gäller sina 
investeringar och driftskostnader. I nuläget saknas sadana fastställda 
beloppsgränser vilket gör att det finns en risk att likartade poster hanteras 
på olika sätt inom verksamheterna och även beroende på vilken 
medlemskommun det gäller." 

Protokollsutdrag till 



BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Direktionen 

Utaragsbestyrkande 

Sammanträdesdatum Sida 

2016-02-05 7 

Forts §6 

Kommentar: 
Bergslagens kommunaltekniks egna investeringar består endast av 
fordon, inventarier m.m. då anläggningstillgångar som byggnader och 
liknande ägs av respektive medlemskommun. Eftersom det oftast brukar 
vara objekt med en ekonomisk livslängd på minst fem år brukar det inte 
råda någon tveksamhet om det är en driftkostnad eller investering. För att 
tydliggöra och förenkla arbetet kommer en rutin med beloppsgräns tas 
fram. För investeringar som sker på uppdrag av en kommun måste 
respektive medlemskommun fatta beslut om en beloppsgräns. 

KPMGs kommentar: 
"Kommunalförbundet ska utveckla redovisningen vad gäller uppföljningen 
av driftskostnader som görs till kommunerna. I nuläget görs ingen 
redovisning av utfall för perioden eller ackumulerat utfall för året. 
Redovisningen av detta stärker underlaget för uppföljningen vilket kan ha 
betydelse för olika beslut och prioriteringar." 

Kommentar: 
Nuvarande redovisning till kommunerna utformades efter önskemål från 
kommunerna. Enligt direktionens beslut i december 2015 införs fr o m 
2016 en kolumn med ackumelerat utfall för året. 

KPMGs kommentar: 
"Kommunalförbundet ska stärka den kommunikation/dialog som finns med 
medlemskommunerna vad gäller investeringar bl a för att säkerställa när i 
tiden olika investeringar görs. Ett arbete med detta har påbörjats under 
hösten 2015. Underlagen till de fakturor som skickas till I 
mecllemskommunerna avseende investeringar skulle också kunna 
specificeras/utvecklas ytterligare än vad som för närvarande är fallet. 
Redovisningen vad gäller olika kvalitativa nyckeltal kopplat till 
investeringarna skulle också kunna utvecklas. Detta är ett önskemål från 
med/emskommunerna. 11 

Kommentar: 
Ett genomgripande arbete har påbörjats under 2015 med att förbättra 
planeringen av kommande investeringar. En mall för hur ett underlag till 
fakturorna ska se ut har under höstens granskats av kommunerna och 
godkänts. Framöver kommer denna användas för att specificera 
fakturorna. 

Protokollsutdrag till 
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KPMGs kommentar: 
"Kommunalförbundet ska uppdatera de riktlinjer som gäller investeringar 
så att dessa till fullo återspeglar nuvarande förhållanden inom förbundet." 

Kommentar: Detta arbete kommer inledas under 2016. 

KPMGs kommentar: 
"Kommunalförbundet ska tillse att riktlinjer/rutinbeskrivningar upprättas 
vad gäller kontering av transaktioner i redovisningen d v s hur bokföring 
ska ske dels av investeringar som ska aktiveras, dels bokföring av 
driftskostnader." 

Kommentar: Rutin med beloppsgräns för förbundets egna investeringar 
tas fram under 2016. 

KPMGs kommentar: 
"Kommunalförbundet ska tillse att uppdelning av komponenter sker vad 
gäller anläggningstillgångar." 

Kommentar: 
Förbundet initierade arbetet med kommunernas ekonomichefer under 
2015, detta kommer fortsätta under 2016. Eftersom förbundet inte har 
några anläggningstillgånger måste sedan varje kommun tillse att den egna 
redovisningen följer denna rutin. 

KPMGs l<ammentar: 
"Kommunalförbundet ska i möjligaste mån specificera driftskostnader mer 
detaljerat. Ett exempel är kostnader för snöröjning och vinterväghål/ning 
då dessa utgör väsentliga kostnadsposter." 

Kommentar: 
Driftkostnaderna är i rapporteringen till kommunerna specificerade enligt 
önskemål från kommunerna. En utveckling av detta kan ske i samråd med 
kommunernas tjänstemän. Även rapporteringen i årsredovisingen kan 
utvecklas med olika nyckeltal för att tydliggöra driftkostnader. 

För ärendet aktuella handlingar 
Revisionsrapport 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att anta förslag till kommentarer som svar på 
revisorernas granskningsrapport gällande förbundets redovisning av drift
l<ostnader och investeringar. 

Delges: 
KPMG 
Revisorerna 

Bilaga: Revisionsrapport 

Protokollsutdrag till 




