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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-05-11 

Justerandes sign. 

Au §82 Dnr 140/2014 

Revisionsrapport, Bergslagens kommunalteknik Styrning och 
rutiner för redovisningar av driftkostnader och 
investeringar, KPMG 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Bergslagens kommunalteknik genomförde en granskning av hur 

förbundet arbetar med redovisning av driftkostnader och investeringar. I 

granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. 

Ce1iifierad kommunal yrkesrevisor Anders Petersson inkom med revisionsrapport, 
Bergslagens kommunalteknik Styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader 

och investeringar daterad november 2015. 

Ordförande för revisionen i Bergslagens kommunalteknik Gunilla Carlsson inkom 

med skrivelse daterad den 10 december 2015 med anledning av revisionsrapporten. 

I skrivelsen angavs 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 önskade att direktionen i Bergslagens kommunalteknik inkom med 
kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten senast den 20 februari 2016. 

Direktionen i Bergslagens kommunalteknik beslutade vid sammanträde den 

8 februari 2016 § 6 anta förslag till kommentarer som svar på revisorernas rapport. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 18 notera 

revisionsrapporten samt uppdra åt Bergslagens kommunalteknik delge 

kommunfullmäktige de kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten som 

direktionen avger till revisorerna. 

Utdragsbestyrkande 



ffl LJUSNARSBERGS 
W KOMMUN 
ALLMÄNNA UTSKOTIET 

Allmänna utskottets beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-11 

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK 

Direktionen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utdragsbestyrkande 

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 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 nuläget saknas sådana 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. 11 

Protokollsutdrag till 

.I 



BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK 

Direktionen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utd ragsbestyrkande 

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 petioden 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 from 
2016 en kolumn med ackumelerat utfall för året. 

KPMGs kommentar: 
"Kommunalförbundet ska stärka den kommunikation/dialog som finns med 
medlemslwmmunerna 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 
medlemskommunema 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 
medlemskommunema." 

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 



BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK 

Direktionen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdalum Sida 

Utdrags bestyrkande 

2016-02-05 8 

Forts §6 

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 alt 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 kommentar: 
"Kommunalförbundet ska i möjligaste mån specificera driftskostnader mer 
detaljerat. Ett exempel är kostnader för snöröjning och vinterväghållning 
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 



BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK 

Direktionen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utdragsb estyrkande 

2016-02-05 9 

Forts §6 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att anta förs lag till kommentarer som svar på 
revisorernas granskningsrapport gällande förbundets redovisning av drift
kostnader och investeringar. 

Delges: 
KPMG 
Revisorerna 

Bilaga: Revisionsrapport 

Protokollsutdrag till 
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Samma nträdesdaturn 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-01-27 

Ks § 24 
Au§ 15 Dnr KS 140/2014 

Revisionsrapport, Bergslagens Kommunalteknik Styrning 
och rutiner för redovisningar av driftkostnader och 
investeringar, KPMG 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Bergslagens Konununalteknik har genomfört en granskning av hur 
förbundet arbetar med redovisning av driftkostnader och investeringar. I 
granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. 

Certifierad konununal 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 
revisionsrapporten. I skrivelsen anges bland aJU1at 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. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Juslerandes s!gn. Utdragsbeslyrkande 
....... -· ,'l-~-~ 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammant,ädesdatum 

2016-01 -27 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfu11mäktige besluta att notera revisions
rapporten samt uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik delge kommunfullmäktige 
de kommentarer till iakttagelserna i revisionsrappo1ien som direktionen avger till 
revisorerna. 

Justerandes sign . 

. N<z;j~ 
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BERGSLAGENS 
KOMMUNAL TEKNIK 
Re.vislonen 

''Dusr~~qs 1~9.~~n~ 
Ank. 2015 -12- 2 1 
CAariebetecknilig,_T;~~- b '{
.C}Df ~~t.:,~~-.l 

2015-12-10 

Till: 

BERGSI.AGENS 
KOMMUNALTEl<NII< 

Z0'/5 -12~ 2 1 
Dnr ............................. . 

Direktionen för l<.on:imimalförburtdet 
Bergslagens Kommunalteknik 

För kdnnedom: 
Komrnunfulimäktige Nora kommun 
Komm\m.fuJlmäktige Lindesbe1'g kommun 
Kommunfullmäktige. Ljusnarsbergs kommun 
Kommu.nfullmliktige Hällefors kommun 

Granskning Av förbundets redovisning av driftskostrrnder och investeringar 

Revisorerna i Bergslagens Kommunalteknik har genomfö1t en granskning hur förbundet arbetar med 
redovisning av driftskostnader och investet'ingar. I granskni,ngsar-betet har vi biträtts av konsulter 
frånKPMG. 

Projektets syfte är att bedöma om Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har eh ändamålsenlig 
styrning av drifts.- o.ch investeringskostnader. Det 9infattm· hela keqjan från budget till 1JJ)pföljning. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att scyrninge_n av drifts- och iilves~etingskostnader i 
huvudsak är än~mål~ehlig men att det finns ut1yro.nw .~r vissa ~ndririgar/f9rhät:tri.ngar av rutinerna 
för att ök.a '&lldamålsenligheten. Detta skulle ytterligare stärka den intema kontrnllen och d!!rigenom 
säkerställa en !In mer rättvisande redovisning. · 

Vi har i granskningen särskilt noterat att planering och uppföljning av kostnadsutvecklingen endast 
delvis fungerar tillfredsställande. Vi kan konstatera att det salqias \ltfafl fur perioden samt 
ackumulerat utfall i de red.ovisningai· soin skickas tm r~sp_ektive meqlehlskolllJ!.lun. ,Detta gör att 
medlemskommunerna inte bereds möjlighet att omprioritera resurser och följa att besiutade 
investeringar faktiskt kommer att kunna genomföras under pågående år. Vi. rekommendefar 
ftirbund_et att arbeta fram en rapportering sotfi .möte1· medleniskömmuner11as såväl soin den egna 
vei'ksamhetens behov av att kontinuerligt följa och säkerst!llla verkställighet av beslutade 
investeringar. 

Revis.oreina önskar att direktionen inkommer med kommentarer till iakttagelserna senast 20 febmari 
2016. 

För revisionen 

µ~ 
Gunilla Carlsson, o,rdförande 
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Bergslagens kommunaltelmik 

Styrning och rutiner för redovisning av 
driftkostnader och investeringar 

Revisionsrapport 

KPMOAB 
November 2015 
Antal sidor: 8 

o 2016 KPMG AB, a Swedlsh lirrited iabilily company anda member r•m ol lhe 
KPMG nelNo<k ol lndepen<jenl merl)ber nrms altifialed 1"1lh KPMG lnlema~onå 

~erative ('KPMG lnternational"), e S1"1ss anlily. All tlghls reserved. 





Bergslagens ko11111111iwltelmik 
S1ymi11g och r11fi11er/ör redovisning av driflskostnader 

och i11vester/11gar 
November 2015 

Iunehåll 
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Sammanfattnif1g 

Bakgru11d 

Projektets syfte och mål 

Genomförande och metod 
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Genomgång av Jcontrollmål 

Bedömning och rekominendationer 
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1. Sammanfattning 

Bergsl11ge1is kom1111111hftek11lf, 
Stymi11g och mfi11erjor rcdovis11i11g av drlftskos/11adei· 

oc_h im,esferi11gar 
November 2015 

Vi har av Bergslagens Kommunaltekniks valda revisorer fått i uppdrag att granska om 
kommunalförbundet har e11 ändamålsenlig styrning av drifts- och investeringskostnader. Det 
omfattar hela kedjan från budget till uppföljning. 

Efter genomRfrd granskning bedömer vi att stymh1gen av drifts- och investeringskostnader i 
huvudsak lir ända1nålsenlig men att det films utrymme för vissa !lndtingar/förbättringar av rutlnerna 
för att tlka ända1n·åJsenl.igbete11. Detta skulle ytterligare sj!lrka den interlla kontrollen och därigenom 
s~kefst~lla en än mer fättvisande redovisning. 

Vi har i granskningen särskilt noterat att planering och uppföljning av kostnadsutvecklingen endast 
delvis furtgef·ar tillfredsställande. Vi kan konstatera att det saki1~s utfall ilir perioden samt 
~~kum[llerat i1tfal1 i ~e redovisningar som $kickas till t·espektive 1nec!le1n$kommun. Detta gtlr att 
medleniskommunerna inte bereds möjli~het att omprioritera resursei· och följa att beslutade 
investel'ingar faktiskt kommer att kunna genomföras under pågående åt\ Vi rekommenderar 
ffäbundet ~tt arbeta fram en rappö1te1fog som möter medlemskot.tununernas såväl som derr egna 
verksanlhetens behov av att ko11tinuerligt följa och säkerställa verkstäilighet av beslutade 
investet'ingat·. 

Vi kan vidare konstatera att: 

• Budgetprocessenfimgera,· på ett ändmnålsenligt sätt. Uppfyllt. 

• 1!1tema rik(linjerjinns som tydliggör vad som är en investerl11g och dess klassificering eller 
driftskostnad och rutiner som styr kontering av transaktioner .och avskrivningstider for 
investeringar i redovisningen. Ej uppfyllt. 1 nuläget såknas riktlit*r som tydliggör när 
aktivering l'espektive bokföring som driftskosti11:1d ska ske. 

• 1}·ansaktloner i ,·edqvisningen utfijrs enligt god red_ovlsnfngssed 111ed jämforelse mot 
e:;tema kräv i /agsn/Jning och reko11imeiiclationer. Delvis uppfyllt. Viss 
förblittringspotential finns. Se punkten ovan. 

• Ansvariga for kontering av lransaktioner inom fai·valtningen ha,· kännedo1i1 0111 inff!l'l1CJ 
l(rav o.ch tillräcklig kims.kap om vad soni är en Investering ocb dess klassificering eJ/er 
driftskost11ad. Delvis uppfyllt. Som nämnis tidigare behövel' en beloppsgräns för 
klassificering fastställas. · 

• Former/system finns for beräkning och fördelning av kapitalkostnader far investeringar. 
Uppfyllt. Avskrivningar och internränta böijai· ticka i januari året efter att aktivering skett. 

o Former!syslem jl1111s .for systemaNsk kontroll av lransaklioners 1fkOghet i redovisningen 
och i anläggningsregistret. Uppfyllt. 

o Formet!system fi1111s för fördelning av lransaktioner per 111edle111sko11111w11. Uppfyllt. 
Transaktioner per medlemskommun styrs genom olika aktivitetskoder i den kodstr11ng som 
används i redovisningen. 

(l) 2015 KPMG AB, o S\l'\ldfshfäruled lioblllty c.ompany end a memberi"1011 of the 
KPMG ne~vorl< of Independent momber finns affiliated wllh KPMG tol~maUonal 

CO!>peraUva ("KPMG fnternaUona\1. a Swlss enlity. All rights reseNed. 



Bergslagens ko1111111111aftef111ll, 
Styming och r11li11erfer redo1•is11ing av driftskostnader 

och im•esferi11ga1• 
Nol'ember 2015 

2. Bakgrund 
Ändamålsenlig sty11ting och hJtiner för redovisning av driftskostnader och investeringar är en 
förutsättning för ~It externa krav i lagstiftning, god redovisningssed och rekommendatione1· sl<a 
kum1a uppfyllas. Det är därför nödvändigt att någon form av vägledning är formaliserad, att 
ansvariga inom direktionen har kHnnedom om och fått utbildning i vägledningens praktiska 
till!hnpning. Även inbyggda kontroller bör finnas som $äkerstätle1' att sty1'krav til1~1:npås på ett 
korrekt sätt föt att få en rättvisaiide redovisning av fördelningen mellan driftskostnader och 
irivesteringat· i olika klassificeringar. 

Brister i styrningen och rutiner kan fi1 ~om konsekvens att driftskostnader redovisas som 
investel'ingar eller tvärtom med risk för fel i (mderlag för beräknilig och fördelning av interna 
budgetanslag, kapitalkostnade1·, fel information i årsredovisningen och att exte111a krav inte 
uppfylls. 

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

Pl'ojektets olika delm~l är att ka11lägga och bedöma om: 

o Bu<lgetprocessen fungerat· på ett ändamåJsenHgt sätt. 

• Pla.nering oi;h uppföljning av kostnadsutvecklingen fungernr på ett effektivt sätt. 

• Interna 1iktlinjer films som tydliggör vad som äi• en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad och rutiner som styr kontering &V trnnsaktioner och avskrivningstider för 
investeringar i redovisningen. 

o Tt'ansaktioner i redovi~1lingen utfcirs enligt god redovisningssed 1ned jämförelse mot 
e;xterna krav i lagstifu1ing och rekommendationer. 

• Ansvarig~ för kontering av transaktipner inom förvaltningen bll,r kännedom 0111 int~ma 
krav och tillräcklig kunskap om vad som är en investering och dess klassificering eller 
dl'iftskostnad. 

e Formel'/system föms föl' beräkning och fördelning av kapitalkostnader för investeringar. 

o . Forn1er/syste111 ftruis för systematisk kontroll av transaktioners riktighet i redovisningen 
och i anläggningsregistret. 

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

~ 2015 l<PMG AB,• swedish lirri ted liabitil)' company onde mernber nrm or the 
KPMG oetwork ol lndopend.enl member firms alfillaled wilh KPMG lnlornaUonal 

Cooperalive ("KPMG lnternaUonal'), a Swiss enlily. All r1ghls resirved. 
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Bergslogens /101111111111nftefmik 
S~•mf11g oc/J mlinel'jör redovisning av driftskost11Mer 

och illl'l!steringar 
No.ve111be1• 20 f 5 

4. Genomförande och metod 
Granskningen har genomförts genom: 

5. 

• Insauiling och genomläsning av befintliga policys inom förbundet samt internt upprättade 
rutii1er och anvisningar. 

o Intervjtier med iinsvariga _handl!!ggare/tjän~temän. 

o Analys och bedömningar utifrån genomgfö1g av styrdokument mm, resultat fi·ån iptervjuer 
samt transaktionsanalyser. 

Projektorganisation 
Granslrningert har ge110111förts av A~1ders Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisor under 
ledning av Sara Linge, kundansvarig och certifierad kommunal yrkesrevisor. 

6. Genomgång av respektive område/rutin 
Ny organjsation 
Sedan den 1 juli 2015 har Bergslagens Konummalteknik en ny oi·ganisation i fornt av en 
matriso1•ganisation, C_entrala positioner innehas av förbundschef, kvalitetssamordnare samt 
förbundssek.reterare. Det finns dessutom en avdelningschef Planering och en avdelningschef 
Produktion. 

Stödprocesser som kanslichef är ansvarig för omfattar: 

• Servicecenter 

• Ekonomi 

• Upphandliug 

• Personal 

• Information 

• Praktikenheten 

o O!'S-kai't 

o IT 

Det fii111s des,c;utom utsedda kvalitets ledare inom följande huvudprocesser/områden: 

@ 2015 KPMG AB, a Swedish limi!ed liability company anda memberfirm of lhe 
KPMG ne!Wo<I< of Independent memberfirms affil ialed wilh KPMl3 lnlemaijooal 

Cooperalive ('KPM13 lnleroaUonan. e Swlss enlity. All ~ghls reserved. 

3 



• 

6 

6 

0 

• 

• 

' 

Gata/trafik 

Park/skog 

ldrntt 

Lok&lvård 

VA-ledn\ngsnät 

Va-anläggning 

Återvinning 

I,,-• .r.Bergs/r,gtlls ko111111111urltelmik 
S1ymi11g och r11ti11er/rJr redovisning av {lriflskos/11ade1· 

och f11vesteri11gm· 
November 20 IS 

Process för budget och verksambetsplan 
Processe11 inför Budget 2016 s~nt Verksamhetsplan 2017~20JS tog sin bö1jan i januari 2015 då 
ledningsgruppen hade ett uppstartsmöte. l ledningsgrnppen ingår förbundschef, kanslichef, 
avdelilingschefei·na för produktion och planering, kvalitetssamordnare samt personalhandläggare. 
Kv!llitetsledare för respektive huvudprocess lil; också med i ledningsgnippen. Vid uppstartsmötet 
skedde bl a analys av planeringsförnts~ttningar samt erfarenheter från tidigare år. 
Arsredovisningsarbetet för 2014 hade så smått påbötjats. Genomgång gjordes av bl a förändririgar1 

vad som funger_at bra och vad som kan bli b1ittre. Det skedde samtidigt vissa 
kon$ekvensbeskl'ivningar. 

Under februari och mars skedde en dialog och a.vsH!mning av förslaget till budget och 
verksarrihetsplan inom kommunalförbundet. I apri1 skickades föres_lagn;:t budgetramar till 
medlemskommunerha, d v s till Nora, Lindesl:)ergs, Ljusnai·sbergs och Hällefors kom.1111:mer. De 
föl'eslagna budget.ramarna omfattade dels driftb\1dgetramar och dels investeringsbudgetramal', 
Kommunerna fick därefter reagera/komma med synpunkter på förslagen genom att så kallade 
dialogmöten/samråd hölls. Dessa kan ta sig lite olfka former såsom t ex möten med 
budgetbereclningar, ledning~grupper, olika l1tskoH etc. Vissa ändringar/justeringar skedde i denna 
fas. Uno~i· april månad skedde en ytterligare dialog och förimkring metlan förbundet och 
medlemskommunerna. 

I september tog förbundet fra,n förslag avseende VA- och re11hållningstaxor. Arbetet skedde i en 
beredning. Dessa taxor ska sedan fastställas av respektive tne~lemskom1nuns fullmäktige. 

Under hösten har driftbudgetramar och ilwesteringsramar spikats och beredning sker i november 
med beslut i direktionen under december. Då ska samtliga ntedlem_skomluuners fullmäktige redai\ 
fattat beslut om driftbudgetar och investeringsbudgetar. Under hösten påbörjar förbundet också 
utarbetandet av detaljbudgetar för det kommande året. 

Styrancle för utar,befande av dl'iftbuclgetramar är bl a tidigare års verksamhet/budget, hur det 
kommer att se ut näs.tk0111mande ·år s~1ut t e;;x resultat från förhåndlingar mellan 
arbetsmarknadspruter (de flesta i komilrnnalförbundet tillhör antingen Kommunal eller Vision). 
Man försöker arbeta med fokus på kostnadseffektivitet och samordning för att utnyttja resurser på 
bästa sätt. 

G> 2Q15 KPMO AB, a. Swedish limiled llabiril)I C<Jmpany 2nd a member r.rm.of lhe 
KPMO nelwork of Independent mamber rinn, alfilialed willi KPMG lnfema[onal 
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Dergsfage11s kom111111wftelmfk 
S1y111i11g och mtinerfor redoi•isning av driftskostnader 

och investeringar 
November 2015 

Styrande fBr utarbetande av investeringsbudgetramal' är bl a vad som behöver göras under 
ko1nmande år samt önskemål från kommunema. Det bedöms av stor vikt att ha en n!lra 
kontakt/dialog med respektive 1ned.lemskom111un vad gälle1' investeringar då det bl a är viktigt att 
anpassa/synka upplrnndlingar i tiden, ansök~ pm bygglov etc. 

Kommunalförbundet gör månadsuppfbljnh1gar vaije månad lltom för januari, juli och novembe1·. 
Äyen pn;>gnos fö1; återstoden av rökensk11psåret görs i sa1nbai1d med !Jppftlljningai11a, Delårsbokslut 
upprättas per den sistejuni och årsbokslutet pe1; den siste december. 

Rutiner for iilvestei'Jnga1· respekflve drift 
Inom kommunalföl'~undet finns utarbetat en invest.e1'ingsriktlinje samt även en snabbguide för 
kornmuninvesteringar. Dessa dokument är dock inte riktigt aktuella utan lir i behoy av en 
uppdatering. 

Vad gäller VA-sidan föms ett planeringsverktyg på 1.5 år~ sikt där man bl a arbetar med 
utbyggnader, omvandlingsonll'åden samt större investeringar som behöver gtiras i VA~ 
ledningsnätet, vattenverk och reningsverk. För anläggningsavgifter VA finns en långfri$tig skuld 
uppbokat i redovisningen .som upplöses i samma takt som avskrivning sker på anläggnhigarna, 
enligt den så kallade matcimingsprincipen. 

Vad gäller principen om komponentredovisning med dät1ill hörande kompo11entiivskrivning 
återstår mycket arbete. Medlemskommmterna är fasen med att påbö1ja arbetet och ambitionen är 
att ei1 övei'gång till kompohentredovisllh1g kan ske fullt ut från och med 1 januari 2017. I respektive 
kommun films ett auH!ggningsregister över qe matel'iella an\äggningstillgångai·na. 
Korumunalförbundet h11r en E}f.cel-fil över m.ateriell.a anläggningstillgå11gar för respektive. koi111nun 
som hmefattas i kommunalförbundets verksamhet. A vskrivningat· påbö1jas året efter att aktivering 
skett. · 

Fö.r att aktivering ska ske i ekonomisystemet _krävs att anläggningen Hi· :rur stadigv1Jranc,ie bruk samt 
att den ekonomiska livslängden uppgår tiH '3 · år eller me,;. Det finns i nuläget ingen beslutad· 
beloppsgräns för aktivering,_ d v s ett specifikt belopp som avgör om bokforing ska ske som 
a11Higgningstillgå11g eller som driftskostnad. Vi _bedörher att beslut behöver fattas oill ett sådant 
belopp, t ex ett prisbasbelClpp för att undanröja risken att beloppsinässigt likartade poster hanteras 
på olika sätt. Det gäller både mellån olika verksamheter i förbundet såv!ll som 1uellai1 förbundets 
olika medlemskommuner. 

Inom förQtmdet ha,· en modell för hur projekt ska genomföras utarbetats de senaste åren. Detta är 
ett område som man be.dömer har utvecklats. På förbundet ät· det mellan 5-10 st personer som kan 
fungera som projektledare. I sambru1d med att projekten utförs sker en del i egen regi, vissa delat· 
läggs ut på konsulter. 

Kodstriing och lcodstru(dur 
For Bergsiagens Kommumilteknik gällel' följande kodstr!lng: 

o Ansvar 

o Konto 

©2015 i<PMG A8, e Swedish firnled liability company anda membö!r firm of lhe 
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Bergsfage11s kom1111111llflefr11fk 
Stymfng och r11fi11erfor redo1•is11i11g av driftskostnader 

och hmsteringar 
November 2015 

För att särskilja ti·ansaktiorter beroende på vilken medlemskommun det gäller används olika 
aktivitetskoder. De aktiyitetskoder som gäller är: 

10 - Gemensamt 

20 - HMlleförs 

30 - Lindesberg 

40 - Ljusnars~erg 

SO-Nora 

Uppffiljning av drift ocb investeringar 
Uppföljning av ddft och investeringar sker va1je månad utom för j;muari, juli och 11ovember. 
Kommunalförbundet har delårsbokslut per den siS:tejtmi OGh årsredovisning per den siste dece1nber. 

Runt den 10-12:e månaden efter de månadsslut då uppfdljnjng görs skic.kas två st filer til! respektive 
medlemskom1nun_s eko1101nichef. Vid delåtsbokshit och årsbokslut. erhåller de ett mer fullödigt 
materiaVui1derlng. 

Den ena filen avser uppföljning av ddften, På totalnivå tra1ngår budget och helår$prognos. En 
sammausllillning finns även per avdelning 111ed budget, helårsprognos och utfall fö1· perioden .. För 
gata, park och id1'ott fim1s 1flotsvai'ande uppdelat per komn1un. 

Det som respektive medlemskomnrnns ekonomichef erhåller är dock endast budgetv~rden och 
prognosvärden avseende helål'et vad gällel' driften fpr sin respektive ko1111.mm. K:ömmentarer till 
avvjkelse1· avseende de olika verksamheterna föuts. Uppdelning sker på skattefinansierade 
verksamheter; Gata, park och idrott samt Lokal- och miljtiservice, samt för avgiftsfinansierade 
verksamheter; Vatten och avlopp samt A vfnll och återvinning. I samband lned gransknii1gen gör vi 
bedömningen at1 det finns utvecklingsmöj lighetel' vad gäller" uppföljningen av driftskösti1aderna, 
bland aiu1at skulle man bättre kuima specificera kostnade1; ror snöröjning och vinterväghållning då 
dess:a utgör väsentliga kostnadspostel'. · 

Den andra filen avser investeringar och upprUttas per kommun. Det som framgör för va1je kommun 
är projektnummer, pl'ojektnamn, budget helår, ackumulernt utfall perioden, hur mycket som är 

© 2015 KPMO AB, e Swedish limiled llability Cllmparl)' anda membet filJO of lhe 
KPMG netwo,~ ol lndependenl.mernber n1ms sl!Uialed 1•1iU1 KPMG lnlematlooal 
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Bergslnge11s ko11m11111aftelmlk 
Styming och mtinerfo1· redo1•is11i11g av driftskostnader 

oc.h investeringar 
Noi•ember 20/5 

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

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

I samband med granskningen har äv~n intervjuer hållits med tjänstemfin som är anställ9a i 
kommunalförbundets medlemskommtme1·. Synpunkter som lämnats är bl a att man bedömer att 
posterna i redovisningen av d~iftskostnader skulle kunna specificeras ytterligare samt att önskemål 
films om att det ska redovisas utfall för respektive period och även ackuqrnlerat utfall under året. 
Vad gäller investeringssidan görs bedömningen att en ytterligare kon1ti1unikation/dial9g behövs för 
att säkerstalla når i tiden olika investeringat· görs. Ett arbete kring <!.etta har inletts under hösten 
2015. Underlagen till de fakturor som skickas tiH medlemskommunema avseende investeringar 
skulle också kunna specificeras/utvecklas. ytterligare !in vad som för närvarande är fallet. 
Redovisningen vad gäller olika kvalitativa nyckeltal kopplat till investei'ingarna skulle också kunna 
utvecklas. · 

7. Genomgång av kontroJlm·åJ 
Nedan finns en genomgång av de kontrollmål som va1· aktuella i samband med granskningen och 
vilken be<lömning som görs av dessa. 

• Budgetprocessen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Uppfyllt. Utifrån genomförd 
gi.'anskning gör vi be(iömningen att budgetprocessen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 

• Planering och uppföljning av kostnadsutvecklingen fungerar på ett effektivt sätt. Delvis 
uppfyllt. Vi-bedön1er att viss förbäth'ingspotential f(!retigger. BI a ka_n redovisning ske av 
utfall för petioden samt ackumulerat tJtfatl i de redovisningal' som skickas till l'espektive 
medlems kommun. Det fitms även utrymme att specificera driftskostnader mer detaljerat än 
vad som sker i nuläget. 

• Interna riktlinjer finns som tydliggöt· vad som !!ren investering och dess klassificering eller 
driftskostnad och rutiner som styr kontet'ing av transaktioner och avskrivningstider för 
investeringar i redovisningeh. Ej uppfyllt. I nuläget s_aknas i"iktlinjer som tydliggör när 
aktivering respektive bokfödng s_qm driftskost11ad ·*a .'!ke. En beloppsgi.·äns behöver 
fastställas, tex ett plisbasbelopp. Riktlittjer bör även upprättas som imwhåller exempel på 
kontering i samband med bokföring av poster i redovisningen, det gäller såväl investeringar 
som driftskostnader. 

o Transaktioner i redovis11ingen utförs enligt god redovisningssed med jämförelse mot 
exterra krav i lagstiftning och rekommendationer. Delvis uppfyllt. Viss 
förbättringspotential föms. Se punkten ov1;1n. 

o Ansvariga för kontering av transaktioner inom förvaltf1ingen har k!innedom om interna 
krav och tillräcklig kunskap om vad som !ir en investering och dess klassificering elle1· 

E::J 2015 KPMG AB, a Swedlsh lim led llability ~mpany anda member rrm of 1ha 
KPMG nelwollt or Independent membet finns alfillaled wilh KPMG Jnlema~onar 
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Bergslngeus ko1111111111n/Mmlk 
S()niiug och J'lllinerj/Jr redovls11i11g av driflskost11ader 

och invesie1;i11gar 
No1ie111ber 2015 

driftskostnad. Delvis uppfyllt. S01i1 nämnts tidigare behöver en beloppsgräns för 
klassificering fastställas. 

o Fonnei'/system finns för beräkning och fördelning av kapitalkostnader för investel'inga1·. 
Uppfyllt. Avskrivningar och intermänta bö1jar ticka i januari året eftel' att aktivering skett. 

• Former/system fimis för systematisk kontroll av transaktioners riktigl1et i redovisningen 
och i anläggningsregistret. Uppfyllt. En uppföljning/avstämning av både investeringar och 
drift sker relativt ofta inom förbiindet. Vid dessa tillflUlen görs kontroller och avstäm:ningar 
av poster. 

• Former/system films för fordelning av transaktioner per medlemskommun, Uppfyllt, 
Transalctioi1er pe1· inedlemskommup ·s tyrs genom olika aktivitetskoder i qen kodstri:lng söm 
använqs i redoyisningen. 

8. Bedömning och rekommendationer 
Efter genomförd granskning bedömer vi att styrningen av drifts- och investeringskostnader i 
huvudsak är ändamålsenlig men att det finns utiymme för vissa ändringal'/förbättringar av rntinerna 
för att öka ända!nålse1iligheten. Detta skulle ytterligare stärka den i riterna kontrollen och d!lrigenom 
säkerställa en än mer rättvisande 1:edovisning. 

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

• Kommunalförbundet ska fastställa en beloppsgräns för klassificering d v s vad gäller poster 
som aktiveras som anl!iggningstillgång i j'edovisninge1l respektive det som bokförs SO!ll 

ctriftsko.stnade1·. Det gäller ilirbuhdet_s egna investeringar resp_ektive driftskostnader. 
Medlemskommunema bör i möjligaste mån beslut om likartade beloppsgränser vad gäller 
sina investeringar och dl'iftskostnader. I nuläget saknas sådana fastställda beloppsgränser 
vilket gör att det finns en l'is)< att likartade poster hanteras på olika sätt Inom 
verksamhetenia och även beroende på vilken medleniskonunun det g~ller. 

• Kommunalförbundet ska utveckla redovisningen vad gäller uppföljningen av 
dri.flskös.tnade_r soih görs till ko1nmunerna. I nuläget görs ingen redovisning av utfall för 
petioden eller ackumulerat utfall fö1· året. Redovisningen av detta stärker underlaget för 
uppflSljningen vilket kan ha betydelse fur olika beslut och prioriteringar. 

o Kc:mununalft>rbundet 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 )ned detta hai' paböljats under hösten 2015. l.Jnder}agen till 
·de fakturoi· söm skickas till niedlemskommunen1a avsee1ide investeringar skulle också 
kunna specificeras/utvecklas ytterligare än vad som för närvarande är fallet. Redovisningen 
vad gäller olika kvalitativa nyckeltal kopplat till ii1vesteringarna skulle oeks'å klinna 
utvecklas. Detta är ett önskemål från medlemskommunema. 

~ 2015 KPMG AB, a Swedish lirnited liabilily c,ompany ande ']'larr.ber r.rrnol the 
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Bergslogens ko1i11111111nltelmilc 
Stymi11g oclr 1'1tti11erfdr redovim/11g av driftsko~t11ader 

och i11ves/eri11ga1• 
Novembel' 2015 

o Kommunalförbundet ska uppdatera de riktlinjer som gäller investeringar s~ att dessa till 
fullo återspeglar nuvarande förhållanden inom fcirbundet. 

o Kommunalförbundet ska tillse att riktlinjel'/rutinbeskrivningar upprättas vad gälle1· 
kontering av 1ransaktioner i redovisningen dvs hur bokföring ska ske dels av investeringal' 
som ska aktiveras, dels bokföring av dl'iftskostnader. 

o Kommunalförbundet ska tillse att uppdelning av komponenter sker vad gäller 
anläggni1igstillgångar. 

o KommunaJförbundet ska i möjiigaste mån specjfi<;era driftskostnader mer detaljerat, ptt 
exempel är ko.stnacjer fö1· snöröjning och vh1terväghållning då dessa utgör väsentliga 
kostnadsposter. 

KPMG, dag som ovan 

~0/~ ~ 
Anders Petersson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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