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Ärende beskrivning 
Revisorerna i Bergslagens Kommunalteknik har genomfört en granskning av hur 

förbundet arbetar med redovisning av driftkostnader och investeringar. I 

granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. 

Certifierad kommunal yrkesrevisor Anders Petersson har inkommit med 

revisonsrapport, 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 

revisionsrapporten. 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 revisionsrapporten senast den 20 februari 2016. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Granskning nv förbundets redovisning nv driftslcoshrncler och investeringar 

Revisorerna i Bergslagens Kommunalteknik har genomfört en granskning hur förbundet arbetar med 
redovisning av driftskostnader och investel'ingar. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter 
från KPMG. 

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

Efter genomförd granskning bedömer vi att styrningen av drifts- och investeringskostnader i 
huvudsak är ändamålsenlig men att det finns utrymme för vissa ändringar/förbättringar av rntinerna 
för att öka ändamålsenligheten. Detta skulle 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 föngerar tillfredsställande. Vi kan konstatera att det saknas utfall föl' perioden samt 
ackumulerat utfall i de redovisningar som skickas till respektive medlemskommun. Detta gör att 
medlemskommunema inte bereds möjlighet att omprioritera resurser och följa att beslutade 
investeringar faktiskt kommer att kunna genomföras under pågående år. Vi rekommenderar 
förbundet att arbeta fram en rapportering som möter medlemskommunernas såväl som den egna 
verksamhetens behov av att kontinuerligt följa och säkerställa verkställighet åV beslutade 
investeringar. 

Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till iakttagelserna senast 20 febrnari 
2016. 

För revisionen r R~ 
Gunilla Carlsson, ordförande 
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1. Sammanfattning 

Bergs/r1ge11s ko11mm11nftek11i!, 
Stymi11g och mthrerflJr redovisning av driflskosl11ader 

oclr investeringar 
Nol'ember 20/5 

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

Efter genomförd granskning bedömer vi att styrningen av drifts- och investeringskostnader i 
huvudsak 11r ändamålsenlig men att det finns utrymme för vissa ändringar/förbättringar av rutinerna 
för att öka ändamålsenligheten. Detta skulle ytterligare stärka den interna kontrollen och därigenom 
säkerställa en än mer rättvisande redovisning. 

Vi har i granskningen särskilt noterat att planering och uppföljning av kostnads utvecklingen endast 
delvis fungerar tillfredsställande. Vi kan konstatera att det saknas utfall för perioden samt 
ackumulerat utfall i de redovisningar som skickas till respektive medlemskomnnm. Detta gör att 
medlemskommunerna inte bereds möjlighet att omprioritera resurser och följa att beslutade 
investeringar faktiskt kommer att kunna genomföras under pågående år. Vi rekommenderar 
förbundet att arbeta fram en rappo11ering som möter medlemskommunernas såväl som den egna 
verksamhetens behov av att kontinuerligt följa och säkerställa verkställighet av beslutade 
investeringar. 

Vi kan vidare konstatera att: 

• Budgetprocessen fungerar på elf ti11da111ålsenligt säll. Uppfyllt. 

• Interna rikt linjerfinns som tydliggör vad som är en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad och rutiner som styr kontering av transaktioner och avskrivningstider för 
investeringar i redovisningen. Ej uppfyllt. I nuläget saknas riktli1tjer som tydliggör när 
aktivering respektive bokföring som driftskostnad ska ske. 

• Transaktioner i 1·edovisningen utförs enligt god redovisningssed med jämfi}relse mol 
externa krav i lagstiftning och rekom111endatio11er. Delvis uppfyllt. Viss 
förbättringspotential finns. Se punkten ovan. 

• A11svarlga för kontering av transaktioner inom förvaltni11ge11 har kti1111edo111 om intema 
krav och tillräcklig kunskap om vad som är en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad. Delvis uppfyllt. Som nänmts tidigare behöver en beloppsgräns för 
klassificering fastställas. 

• Former/system finns för beräkning och fordelning a11 kapitalkostnader far investeringar. 
Uppfyllt. Avskrivningar och internränta bö1jar ticka i januari året efter att aktivering skett. 

o Former/system .f11111s för systematisk kontroll av trcmsakrione1·s riktighet i redovisningen 
och i a11lägg11ingsregistret. Uppfyllt. 

o Former/system finns for fördelning av transaktioner per 111edlemsko1111111111. Uppfyllt. 
Transaktione1· per medlemskommun styrs genom olika aktivitetskoder i den kodstr1ing som 
används i redovisningen. 

'1>2015 KPMG AB, a Sweoish !rriled Liabilily corrpany onda member firm of lho 
KPMG nehvork of Independent membar finns affilialed ,·nlh KPMG lntamationol 

CooperaLive l'KPMG lnlernaLiooaq, e Swlos enlily. All rfghls rescrved. 



Bergs/agens ko111111111wltelmlk 
Styming och rutinerfor redo1•imi11g av driftskost11ader 

och i11wsferi11gar 
November 2015 

2. Bakgrund 

Ändamålsenlig styrning och rntiner för redovisning av driftskostnader och investeringar är en 
förntsättning för att externa krav i lagstiftning, god redovisningssed och rekommendationer ska 
kunna 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 
tillämpning. Även inbyggda kontroller bör filmas som säkerställer alt slyrkrav tillämpas på ett 
korrekt sätt för att få en rättvisande redovisning av fördelningen mellan driftskostnader och 
investeringar i olika klassificeringar. 

Brister i styrningen och rntiner kan få som konsekvens alt driftskostnader redovisas som 
investeringar eller tvätiom med risk för fel i underlag för beräkning 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 investeringskostnader. Det omfattar hela kedjan från budget till uppföljning. 

Projektets olika delm&l är att kartlägga och bedöma om: 

• Budgetprocessen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 

• Planering och uppföljning av kostnadsutvecklingen fungerar på ett effektivt sätt. 

• Interna riktlinjer finns som tydliggör vad som är en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad och rutiner som styr kontering av trnnsaktioner och avskrivningstider för 
investeringar i redovisningen. 

• Transaktioner i redovisningen utförs enligt god redovisningssed med jämförelse mot 
externa krav i lagstiftning och rekommendationer. 

• Ansvariga for kontering av transaktioner inom förvaltningen ha1· kännedom om interna 
krav och tillräcklig kunskap om vad som är en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad. 

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

• · Former/system fim1s för systematisk kontroll av transaktioners riktighet i redovisningen 
och i anläggningsregistret. 

o Former/system finns för fördelning av transaktioner per medlemskommun. 

O 2015 KPMG AB, • swedish limiled liabilily company and a member r, m of the 
KPMG network of Independent mambor firms olfllloled wlth KPMG lnlernatiOllal 

Cooperative ("KPMO lnternational"), a Swiss enlity. All nghts reservoo. 
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Bergs/agens ko111111111111/teklllk 
S1ymi11g och r11ti11erfor redoviml11g av driftskostnader 

och l11vesterl11gar 
Now111be1· 20 I 5 

4. Genomförande och metod 

5. 

Granskningen har genomförts genom: 

• Insamling och genom!Msning av befintliga policys inom forbundet samt internt upprättade 
rntiner och anvisningar. 

• Intervjuer med ansvariga handläggare/tjänstemän. 

• Analys och bedömningar utifrån genomgång av slyrdokument m 111, resultat från intervjuer 
samt transaktionsanalyser. 

Projektorganisation 
Granskningen har genomflirts av Anders Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisor under 
ledning av Sara Linge, kundansvarig och certifierad kommunal yrkesrevisor. 

6. Genomgång av respektive område/rutin 
Ny orgirnisatlon 
Sedan den I juli 2015 har Bergslagens Komnrnnalteknik en ny organisation i fornt av en 
matrisorganisation. Centrala 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 

• Information 

• Praktikenheten 

• GIS-karl 

• IT 

Det finns dessutom utsedda kvalitctsledme inom fö ljande huvudprocesser/områden: 

O 2015 KPMG AB, a $1•,edish limlled liabilily cofll)any anda mambor fi1mof lhe 
KPMO nelwork or lndep,ndenl mol'llb<r firrns affllialed l'lilh KPMO lnternafional 

Cooperative ('KPMG lnleroaUonal'), • Swiss entily. All ~ghls reser.ed. 
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Gata/trafik 

Park/skog 

Idrott 

Lokalvård 

VA-ledningsnät 

Va-anläggning 

Återvinning 

·"Bergs/(lgt11s ko1111111111nltef/llik 
Styming och mti11erfl)r redovisning av driflskost11ader 

och fnvesleringar 
Non111ber 2015 

Process för budget och verksamhetsplan 
Processen inför Budget 2016 s(lmt Verksamhetsplan 2017-20J8 tog sin bö1jan i januari 2015 då 
ledningsgruppen hade ett uppstartsmöte. I ledningsgruppen ingår förbundschef, kanslichef, 
avdelningscheferna för produktion och planering, kvalitetssamordnare samt personalhandläggare. 
Kvalitetsledare för respektive huvudprocess är också med i ledningsgruppen. Vid uppstartsmötet 
skedde bl a analys av planeringsförntsättningar samt erfarenheter från tidigare år. 
Årsreclovisningsarbetet för 2014 hade så smått påbötjats. Genomgång gjordes av bl a förändringar, 
vad som fungerat bra och vad som kan bli bättrn. Det skedde samtidigt vissa 
konsekvensbeskrivningar. 

Under febrnari och mars skedde en dialog och avstämning av förslaget till budget och 
verksamhetsplan inom kommunalförbundet. I april skickades föreslagna budgetramar till 
medlemskommunerna, d v still Nora, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner. De 
föreslagna budgetramarna omfattade dels driftbudgetramar och dels investeringsbudgetramar. 
Kommunerna fick därefter reagera/komma med synpunkter på förslagen genom att så kallade 
dialogmöten/samråd hölls. Dessa kan ta sig lite olika formel' såsom t ex möten med 
budgetberedningar, ledningsgrupper, olika utskott etc. Vissa ändringar/justeringar skedde i denna 
fas. Under april månad skedde en ytterligare dialog och förankring mellari förbundet och 
medlemskommunerna. 

I september tog förbundet fram förslag avseende VA- och renhållningstaxor. Arbetet skedde i en 
beredning. Dessa taxor ska sedan fastställas av respektive medlernskommuns fullmäktige. 

Under hösten har driftbudgetramar och investeringsra111ar spikats och beredning sker i nove111ber 
med beslut i direktionen under december. Då ska samtliga medlemskom111uners fullmäktige redan 
fattat beslut om driftbudgetar och investeringsbudgetar. Under hösten påbörjar förbundet också 
utarbetandet av cleta]jbuclgetar för det kommande året. 

Styrande för utarbetande av driftbudgetramar är bl a tidigare års verksamhet/budget, hur det 
kommer att se ut nästkommande år sa111t t ex resultat från förhandlingar mellan 
arbetsmarknaclsparter (de flesta i ko111munalförbundet tillhör antingen Kom111unal eller Vision). 
Man försöker arbeta 111ed fokus på kostnadseffektivilet och samordning för att utnyttja resurser på 
bästa sätt. 

0 2015 KPW.G AB, a Swedish limled lla1>r,1y coo,pany anda member firm of lha 
KPMG nelwo1k of lndependenl momber firms effillaled wilh KPMG lnlemaVOllal 

Coope,a\ive ('KPMG lnlernaVonal'), a Swlu enlily. All rlghls resef'/00. 
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Bergslnge11s ko1111111111nftek11/lc 
Styming ocfl r11ti11erjör redol'is11i11g av drlflskostnader 

och i,11•esleri11gar 
NoJ1e111ber 20 I .5 

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 medlemskommun vad gäller 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 för återstoden av räkenskapsåret görs i samband med uppföljningarna. Delårsbokslut 
upprättas per den siste juni och årsbokslutet per den siste december. 

Rutiner för lnvcstcringa1· respektive drift 
Inom kommunalllirbundet fi nns utarbetat en investeringsriktliltje samt även en snabbguide för 
kommuninvesteringar. Dessa dokument är dock inte riktigt aktuella utan är i behov av en 
uppdatering. 

Vad gäller VA-sidan finns ett planeringsverktyg 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 anläggningsavgifler VA finns en långfristig skuld 
uppbokat i redovisningen som upplöses i samma takt som avskrivning sker på anläggningarna, 
enligt den så kallade matchningsprincipen. 

Vad gäller principen om komponentredovisning med däiiill hörande komponentavskrivning 
återstår mycket arbete. Medlemskommunerna är fasen med att påbö1ja arbetet och ambitionen är 
att en övergång till komponentredovisning kan ske fullt ut från och med l januari 2017. I respektive 
kommun finns ett anläggningsregister över de materiella anläggningstillgångarna. 
Kommunalförbundet har en Excel-fil över materiella anläggningstillgångar för respektive kommun 
som innefattas i kommunalförbundets verksamhet. Avskrivningar påbö1jas året efter att aktivering 
skett. 

För att aktivering ska ske i ekonomisystemet krävs att anläggningen är för stadigvarande bruk samt 
att den ekonomiska livslängden uppgår tilt' '3 · år eller mer. Det finns i nuläget ingen beslutad° 
beloppsgräns för aktivering, d v s ett specifikt belopp som avgör om bokföring ska ske som 
anläggningstillgång eller som driftskostnad. Vi bedömer att beslut behöver fattas om ett sådant 
belopp, t ex ett prisbasbelopp för att undanröja risken att beloppsmässigt likartade poster hanteras 
på olika sätt. Det gället· både mella'n olika verksamheter i förbundet såväl som mellan förbundets 
olika medlemskommuner. 

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

I(odslräng och kodslruktur 
För Bergslagens Kommunalteknik gäller följ ande kodsträng: 

o Ansvar 

o Konto 

© 2015 KPMCl /\B, o Swedlsh rtmited llabilily COfl'f)any anda rnember r.,m of 1M 
KPMG nelwork of lndeperodent meml>er firms armated 1•.ith KPMG ln1emaijonal 

Cooperai ve ('KPMG lnternalionat'), a Swlss entity. All rlghls ,eseNed. 
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Verksamhet 

Ev Projekt 

Ev Objekt 

Aktivitet 

Motpart 

Bergslagens /co111111111111ltelmik 
Stymi11g oc!t r11/i11erfor redovls11/11g r,v clriflskostnader 

och investeringar 
November 2015 

För att särskilja transaktioner beroende på vilken medlemskommun det gäller används olika 
aktivitetskoder. De aktivitetskoder som gäller är: 

I O - Gemensamt 

20 - Hällefors 

30 - Lindesberg 

40 - Ljusnarsberg 

50 - Nora 

Uppföljning av dl'ift och investeringal' 
Uppföljning av drift och investeringar sker va1je månad utom för januari, juli och november. 
Kommunalförbundet har delårsbokslut per den siste juni och årsredovisning per den siste december. 

Runt den I 0-12:e månaden efter de månadsslut då uppföljning görs skickas två st filer till respektive 
medlemskommuns ekonomichef. Vid delårsbokslut och årsbokslut erhåller de ett mer fullödigt 
material/underlag. 

Den ena filen avser uppföljning av driften. På totalnivå framgår budget och helårsprognos. En 
sammanställning finns även per avdelning med budget, helårsprognos och utfäll för perioden. För 
gala, park och idrott finns motsvarande uppdelat per kommun. 

Det som respektive medlemskommuns ekonomichef erhåller Mr dock endast budgetvärden och 
prognosvärden avseende helåret vad gäller driften för sin respektive kommun. Kommentarer till 
avvikelser avseende de olika verksamhetema finns. Uppdelning sker på skattefinansierade 
verksamheter; Gata, park och idrott samt Lokal- och miljöservice, samt för avgiftsfinansierade 
verksamheter; Vatten och avlopp samt Avföll och återvinning. I samband med granskningen gör vi 
bedömningen att det films utvecklingsmöjligheter vad gäller uppföljningen av driftskostnaderna, 
bland annat skulle man bättre kunna specificera kostnader för snöröjning och vinterväghållning då 
dessa utgör väsentliga kostnadsposter. 

Den andra filen avser investeringar och upprättas per kommun. Det som framgår för va1je kommun 
är projektnummer, projektnamn, budget helår, ackumulerat utfall perioden, hur mycket som är 

o 2015 KPMO AB, a Swedish firrited bb~ity COll'j)OOY anda membet lirm of lho 
KPMG nelwork of fndependon\ member n1ms alfilaled wilh KPMG lntemaijonal 

Cooperativo ('KPMO lnternallonal'), a S1vlss enfity. Al rtght, reserved. 
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Bergslngeus ko1111111111altek11/k 
S1ymi11g oclr rutinerfor redovis11/11g av driftskost11ader 

och i11vesfer/11gar 
November 2015 

fakturerat, prognos helår, avvikelse mellan budget och prognos samt kommentarer/åtgärder till 
prognosen. 

Innan uppföljningarna skickas till respektive kommun sker en genomgång internt hos Bergslagens 
Kommunalteknik om respektive investeringsprojekts status. 

I samband med granskningen har även intervjuer hållits med tjilnstemän som är anställda i 
kommunalförbundets medlemskommuner. Synpunkter som lämnats är bl a att man bedömer att 
postema i redovisningen av driftskostnader skulle kunna specificeras ytterligare samt att önskemål 
finns om att det ska redovisas utfäll för respektive period och även ackumulerat utfall under året. 
Vad gäller investeringssidan görs bedömningen att en ytterligare kommunikation/dialog behövs för 
att säkerställa när i tiden olika investeringar görs. Ett arbete kring detta 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 kvalitativa nyckeltal kopplat till investeringarna skulle också kunna 
utvecklas. · 

7. Genomgäng av kontrollmål 
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 
gram!kning gör vi bedömningen att budgetprocessen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 

• Planering och uppföljning av kostnadsutvecklingen fungerar på ett effektivt sätt. Delvis 
nppfyHt. Vi.bedömer att viss förbättringspotential föreligger. Bl a kan redovisning ske av 
utfall för perioden samt ackumulerat utfall i de redovisningar som skickas till respektive 
medlemskommun. Det films även utrymme att specificera driftskostnader mer detaljerat än 
vad som sker i nuläget. 

• Interna riktlinjer films som tydliggör vad som är en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad och rutiner som styr kontering av transaktioner och avskrivningstider för 
investeringar i redovisningen. Ej uppfyllt. I nuläget saknas riktli1tjer som tydliggör när 
aktivering respektive bokföring som driftskosl1iad ska ske. En beloppsgräns behöver 
faststlltlas, tex ett prisbasbelopp. Riktlinjer bör även upprättas som ilmehållcr exempel på 
kontering i samband med bokföring av poster i redovisningen, det gäller såväl investeringar 
som driftskostnader. 

• Transaktioner i redovisningen utförs enligt god redovisningssed med jämförelse mot 
extema krav i lagstiftning och rekommendationer. Delvis uppfyllt. Viss 
förbättringspotential finns. Se punkten ovan. 

o Ansvariga för kontering av transaktioner inom förvaltningen har kännedom om interna 
krav och tillräcklig kunskap om vad som är en investering och dess klassificering eller 
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driftskostnad. Delvis uppfyllt. Som nämnts tidigare behöver en beloppsgräns för 
klassificering fastställas. 

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

• Former/system finns 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 tillfiillen görs kontroller och avstämningar 
av poster. 

• Former/system films för fördelning av transaktioner per medlemskommun. Uppfyllt. 
Transaktio1_1er per medlems kommun styrs genom olika aktivitetskoder i den kods träng som 
används i redovisningen. 

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 ändringa11förbättringar av rutinerna 
för alt öka ändamålsenligheten. Detta skulle ytterligare stärka den interna kontrollen och därigenom 
säkerställa en !In mer rättvisande redovisning. 

Vi lämnar nedanstående rekommendationer i syfte att öka !indam11lsenligheten och uppnå en 
förbättrad intern kontroll: 

• Kommunalförbundet ska fastställa en beloppsgräns för klassificering dvs vad gäller poster 
som aktiveras som anläggningstillgång i redovisningen respektive det som bokförs som 
driftskostnader. Det gäller förbundets egna investeringar respektive driftskostnader. 
Medlemskommunerna bör i möjligaste mån beslut om likartade beloppsgränser vad gäller 
sina investeringar och driftskostnader. I nul!iget saknas sådana fastställda beloppsgränser 
vilket gör att det films en risk att likartade poster hanteras på olika s!itt inom 
verksamheterna och även beroende på vilken medlemskommun det gäller. 

• Kommunalförbundet ska utveckla redovisningen vad gäller uppföljningen av 
drifiskostnader 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. 

• Kommunalförbundet ska s!Hrka den kommunikation/dialog som finns med 
medlemskommunerna vad gäller investeringar bl a fbr att säkerställa när i tiden olika 
investeringar görs. Ett arbete med detta har påbö1jats under hösten 20 IS. Underlagen till 
de fakturor som skickas till medlemskommunerna avseende investeringar skulle också 
kunna specificeras/ut vecklas ytterligare än vad som för närvarande är fallet. Redovisningen 
vad gäller olika kvalitativa nyckeltal kopplat till investeringarna skulle också kunna 
utvecklas. Detta är elt önskemål från medlemskommunerna. 
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• Kommunalförbundet ska uppdatera de riktlinjer som gäller investeringar så att dessa till 
fullo återspeglar nuvarande förhållanden inom förbundet. 

• Kommunalförbundet ska tillse att riktli1tjer/rntinbeskrivningar upprättas vad gäller 
kontering av transaktioner i redovisningen cl v s hur bokföring ska ske dels av investeringar 
som ska aktiveras, dels bokföring av driftskostnader. 

• Kommunalförbundet ska tillse att uppdelning av komponenter sker vad gäller 
anläggningstillgångar. 

• Kommunalförbundet ska i möjligaste mån specifö;:era driftskostnader mer detaljerat. Ett 
exempel är kostnader för snöröjning och vinterväghållning då dessa utgör väsentliga 
kostnadsposter. 

KPMG, dag som ovan 

/)>1-(il0,~ ~'Yorl 
Anders Petersson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 

0 2015 KPMG AB, a Swedish [nilod liab'ily OO<Jl)any and a memberflrmof lho 
K{'MG netwolk ol lndej)Efldenl mernber finns alliialed 1·AU1 KPMG lnlemaUonel 

Cooperativa ('KPMG lnlornalional'), a Swiss entily. All righls ruerved. 

9 




