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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr KS 140/2014 

Kommentarer från Bergslagens kommunalteknik, 
revisionsrapport Styrning och rutiner för redovisningar av 

driftkostnader och investeringar, KPMG 

Allmänna utskottet 
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. 

17 (36) 

Ce11ifierad 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 revisionsrapp011en som 

direktionen avger till revisorerna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Allmänna utskottets beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera konunentarerna till 
iakttagelserna i revisionsrappo1ien som direktionen avger till revisorerna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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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 revisionsrappo1ien 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 

,D --... . /j) 
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BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK 

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 respel<five 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." 

Protokollsutdrag till 



BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK 

Direktionen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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 medlemskornmun. 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 
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 
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. Detta är ett önskemål från 
medlemskommunerna." 

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 

utaragsbestyrkande 



BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNI K 

Direktionen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utdragsbestyrkande 

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: 
1Kommunalförbundet 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 kommentar: 
'
1Kommunalförbundet 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 KOMMUNAL TEKNIK 

Direktionen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum Sida 

Utd ragsbestyrkande 

2016-02-05 9 

Forts §6 

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

Delges: 
KPMG 
Revisorerna 

Bilaga: Revisionsrapport 

Protokollsutdrag till 



BERGSLAGENS 
KOMMUNAL TEKNIK 
Re.vislonen 

··wu·s,~~~~~: 
Ank. 2015 ~12- 2 1 
Diariebeteckning -T;~~4 ~~i1 
DncI.~~-1.~fO~.==tJ 

2015-12-10 

Till: 

BERGSI.AGENS 
l<OMMUNALTEl<NII< 

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

Direktionen for l(ommimalförourtdet 
Bergslagens Kommunalteknik 

För ktinnedom: 
I<.ommunfullm!iktige Nora kommun 
Komm\m,fu.Jlmäktige Lindesbet'g kommun 
Kommunfullmäktige. Ljusnarsbergs kommun 
Kommu.nfullm!tktige Hällefors kom.mun 

Granskning av förbundets redovisning av driftskostmider och jnvestel'ingar 

Revisorerna i Bel'gslagens Kommunalteknik har genomfört en granskning hur förbundet arbetar med 
redovisning av driftskostnader och investeringar. I granskn\ngsa!'betet har vi biträtts av konsuiter 
frånKPMG. 

Projektets syfte är att bedöma om Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har eh ändamålsenlig 
styrning av drift$- och investel'ingskostnader. Det 91nfatta1· hela keQjan från budget till \IJ)pföljning. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att st:yminge.n av drifts- och inves~etingskostnader i 
huvudsak är änill\tnäls.ehlig men att det finns nttymme . .nir vissa ~ndririgar/förhätMngru· av rutinerna 
för att öka fuldamålsenligheten. Detta sku11e ytterligare st~rka den interna kontrollen och d!irigenom 
säkerställa en än mer rättvisande redovisning. · 

Vi har i gransknh1gen särskilt noterat att planering och uppföljning av kostnadsutvecklingen endast 
delvis fungerar tillfredsställande. Vi kan konstatera att det salqlas ut(all fl;\1· perioden samt 
ackumul~1·at utfall i de reqovisninga1· soin skic!<a~ tm resp.ektive meqlehlskoµJJP.nn, ,Detta gör att 
m.edlemskommunerna inte bereds möjlighet att omprioritera resurser och följa att besiutade 
investeringar faktiskt kommer att kunna genomföras under pågående år. Vi rekommendet:ar 
rurbund_et att arbeta fram en rapportering so1n .111öter medlerriskommunet11as såväl soin den egna 
vei'l<samhetens behov av att kontinuerligt följa och säkerställa verkst!!llighet av beslutade 
investeringar. 

Revisorei·na önskar att direktionen inkomme1· med kommentarer till iakttagelserna senast 20 febrnari 
2016. 

För revisionen 

#~ 
Gunilla Carlsson, o_rdförande 

I. 
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Styrning och rutiner för redovisning av 
driftkostnader och investeringar 
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KPMOAB 
November 2015 
Antal sidor: 8 
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Bergs/agens ko11111111iwltelmik 
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@2015 KPMO AB, a Swedish r.rrited liabilily rompMy and a member firmor the 
KPMG netwolk of Independent member finns affiliated 1·,ith KPIAO lnte,nauonal 

Coopera6ve ('KPMG lntemsUonal' ), a Swiss enUly. All righls rese,ved. 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

7 

8 



1. Sammanfattning 

1Jergs/11ge1(S ko1111111111h[lek11/k 
Styming och mti11erfiJr redovis11/11g av drijlskosfl1(ldei' 

oc_h i11vesteri11gar 
November 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 heia kedjan från budget till uppföljning. 

Efter genomflfrd granskning bedömer vi att styrningen av drifts- och investeringskostnader i 
huvudsak Mr Mnda1nålsenlig men att detfitrns utrymme för vissaändt'ingar/förbättringar av rutinerna 
för att öka Mndarnålsenl.ighete11. Detta skulle ytterligare sfärka den interna kontrollen och dädgenoril 
s~kefst~Jla en än mer fättvisande redovisning. 

Vi har i granskningen särskilt noterat att planering och uppföljning av kostnadsutvecklingen endast 
delvis furtgei·ar tillfreds~tällande. Vi kan konstatera att det sakn(ls utfall för perioden samt 
~ckuml)lerat \ttfäll i de redövisningar som $kickas till l'e.spektive 1ne<!len1$kommun. Detta gör att 
medleniskommunerna inte bereds möjlighet att omprioritera resul'Sei' och följa att beslutade 
lnveste1·ingar faktiskt kommer att kunna genomföras under p'ågående år. Vi rekommenderar 
föl'burtdet att arbeta fram en rappörte1'ing som möter medlemskonununemas såvill som derr egna 
verksamhetens behov av att kontinuerligt följa och säkerställa verkstäilighet ~v beslutade 
investel'inga1·. 

Vi kan vidare konstatera att: 

• JJudgetprocessenfimgerarpå ett ändamålsenligt sätt. Uppfyllt. 

• Interna rik/linjerfinns som tydliggör vad som är en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad och rutiner som styr kontering av transaktioner och avskrivningstider for 
·investeringm· i redovisningen. Ej uppfyllt. I nuläget saknas riktlinjtir som tydliggör när 
aktivei'ihg 1·espektive bokföring som driftskostnl;\d Ska ske. 

• Transaktioner i redovisningen utförs enligt god redovisnfngs~ed 111ed jämfore4e mot 
e.,;terna krav i lags!i/tning och reko11imeiidationer. Delvis uppfyllt. Viss 
föl'bättringspotential finns. Se punkten ovan. 

• Ansvariga for kontering av transaktioner inom foi·valtningen har kqnnedo1i1 0111 lntema 
krav och ti/l.räcklig kims.kap 0111 vad soni är en Investering ocb dess klassificering eller 
driftskost11ad. Delvis uppfyllt. Som nMnmis tidigare behöve1· en beloppsgräns för 
klassificering fastställas. 

• Former/system finns for bertikning och fördelning av kapitalkostnader for investeringar. 
Uppfyllt. Avsl<rivningar och internl'änta bö1jar ticka·ijanuari år~t efter att aktivering skett. 

• Former/syslem finns .for systematisk kontroll av transaklioners riktighet i redovisningen 
och i aiiläggningsregistret. Uppfyllt. 

o Former/system finns för fordelning av transaktioner per 111edle111sko111111un. Uppfyllt. 
Transaktioner per medlemskommun styrs genom olika aktivitetskoder i den kodstr!:lng som 
används i redovisningen. 

0 2016 KPMO AB, e Sw,idJsh trmiled liebllity c.ompany and a memberorm of l~M 
t<PMO neh1·orl< of Independent mvmber firms alliliated wilh KPMG lolemational 

CO!lperativa ('KPM'G l nternstional1, a Swlss enlity. All rights reserved. 



·-.. 

2. Bakgrund 

Bergsfogil11s 1<0111111111111/fefmik 
S1)•mi11g och mlinerjör redovis11i11g av driftskost11adel' 

oc/1 i1Jl'esferi11gar 
No11e111ber 201J 

Ändamålsenlig styming och .-~1tiner för redovisning av driftskostnader och investeringar är en 
förutsättning för ~tt externa krav I lagstiftning, gqd redovisningssed och rekommendationer sl<a 
lrunn~ uppfyllas. Det Hr 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, slikerst!!llet' att styl'krav tillämpas på ett 
korrekt sätt ffä att få en rättvisaiide red<;>Visning av fördelningen mellan driftskostnader och 
itivesteringat· i olika klassificeringar. 

Brister i styrningen och rutiner kan få som kons.ekvens att driftskostnader redovisas söm 
investet'ingar eller tv!!rtol)l med risk för fel i tmderlag för beräknitig och fi.lrdelning av interna 
budgetanslag, kapitalkostnader, fel information i årsredovisningen och att externa krav inte 
uppfylls. 

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

Projektets olika def111al är att ka11lägga och bedöma om: 

o Bll(;lgetprocessen fungerar på ett ändamå]senHgt sätt. 

• Pl~nering och uppföljning av kostna9sutvecklingen fungernr på et:t effektivt sätt. 

e Interna 1i_ktlinjer fums som tydliggör vad som ä1· en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad och rutiner som styr kontering av tr~nsaktioner och avskrivningstider för 
investeringar i redovisningen. 

o Wansaktioner i redovisningen utförs enligt god redovisningssed 1ned jämförelse mot 
externa krnv i lagstiftning och rekommendationer. 

• Ansvariga, föx kontering av tra_nsaktipner inom förvaltningen lwr kännedom om inte.rna 
krav och tillräcklig kunskap om vad som är en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad. 

e Fonnel'/system föU1S för beräkning och fördelning av kapitalkostnader för investeringar. 

o · Forn1er/systetn ftru1s för systematisk kontroll av transaktioners riktighet i redovisningen 
och i anläggningsregistret. 

o Former/system films för fördelning av transaktioner per rnedlemskommun. 

!i> 2015 KPMG AB, a Swedish lirrlted liabitity company ende membe/ flrm orthe 
KPMO oetworll of lndopend.enl mambor firrns altilla!ed wilh KPMG ln!ernaUonal 

Cooperaliva ("KPMO lnternauonal'), a S1•Ass entity. All rtghts resi rved. 

2 



Bergslogens ko1111111111nllefmik 
Styml11g och r11ti11erfor redovimi11g av driftskosl11Mer 

och l11vesteri11gar 
No.vc111be1· 2015 

4. Genomförande och metod 
Gr!lllskningen har genomför(s genom: 

5. 

• Insauiling och genomläsning av befintliga policys inom förbundet samt internt upprättade 
rutine1· och anvisningal', 

o IntervjLier med. ~nsvariga hand!Mggare/tjänsJemän. 

o Analys och bedömningar utifrån genomgäng av styrdokument mm, resultat från i)1tervjuer 
samt transaktionsanalyser. 

Projektorganisation .,,_, :· . . -.. -. .-.... .. 

Grnnskningeli har geno111förts av Anders Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisol' under 
ledning av Sara Linge, kundansvarig och ce11ifierad kommunal yrkesrevisor. 

6. Genomgång av respektive område/rutin 
Ny orgmdsation 
Sedan den 1 juli 2015 har Bergslagens Konummalteknik en ny organisation i forn\ av en 
matriso1·ganisation. Centrala positioner in"r1ehas av fföbundschef, kvalitetssamordnare samt 
förbundsse.kreterare. Det finns dessutom en avdelningschef Planering och en avdelningschef 
Produktion. 

Stödprocesse1· som kanslichef är ansvarig för omfattar: 

• Servicecenter 

• Ekonomi 

• Upphandling 

• Personal 

• hlfonnation 

• Pr~!<.tikenheten 

0 GIS-kart 

• IT 

Det fiims desimtom L)tsedda kvalitetsledare inom följande huvudprocesser/områden: 

@ 2015 KPMG AB, a Swedish limited tiability C<lmpany anda memterfirm ol Lhe 
KPMG network or lndep,ndenl member filll\s affiliated with KPMl3 lnlema~co.il 

Cooperalive ('KPMG lnlernaUonal"), e Swlss enlity. All rights rese,ved. 
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Process för budget och verksambetsplan 
Processe11 inför Budget 2016 s~nt Verksamhetsplan 2011~20.JS tog sin b51jan i januari 2015 då 
ledningsgmppen hade ett uppstartsmöte. l ledningsgruppen ingå1· förbundschef, kanslichef, 
avdeli1ingschefeina för produktion och planering, kvalit~tssamordnare samt personalhandläggare. 
Kv!!litetsledare för respektive huvudprocess ät; också med i ledningsgntppen. Vid uppstartsmötet 
skedde bl a analys av planeringsfömtsättn.inga1· samt erfarenheter från tidigare år. 
Arsredovisningsarbetet för 2014 hade så smått påbö1jåts. Genomgång gjordes av bl a förändringar~ 
vad som fungerat bra och vad som kan bli ·bättre. Det skedde samtidigt vissa 
kon$ekvensbeskrivningar. 

Under februari och mars skedde en dialog och avstämning av förslaget till budget ocl1 
verksamhetsplan inom kommunalförbundet. I april skj<;kades föreslagna budgetramar till 
medlemskolnmune1tJa, d v s till Nora, Liridesqergs, Ljusnai·sbergs och Hällefors kommuner. De 
föl'eslagna budget.ramarna omfattade dels driftbtidgetramar och dels investeringsbudgetramar. 
Kommunerna fick därefter reagera/komma med synpunkter på förslagen genom att så kallade 
dialogmöten/samråd hölls. Dessa kan ta sig lite oHka former såsom t ex möten med 
budgetberecjninga:r, Iedn.ing~grupper, olika lltskott etc. Vissa !lndringar/juste!'ingar skedde i denna 
fas. Undei· april månad skedde en ytterligare dialog och ilirankring mellan förbundet och 
medlemskom1nu11erna. 

I september tog förbundet fraJn förslag avseende VA- och re11hål[n.ingstaxor. Arbetet skedde i en 
beredning. Dessa taxor ska sedan fastställas av respektive inedletnskom1nuns fullmäktige. 

Under h6sten har driftbudgetramar och i1westeringsramar spikats och beredning sker i november 
med beslut i direktionen under december. Då ska samtliga 1nedlemskommuners fullmäktige redai1 
fattat beslut om driftbudgetar oc:h investeringsbudgetar. Under hösten påbörjar förbundet också 
utarbetandet av detaljbudgetar för det kommande året. 

Styrange för utar.betande av dl'iftbudgetramar är bl a tidigare års verksamhet/budget, hur det 
kommer att se ut näs.tko11m1ande ·år s.amt t ex resultat från förhandlingar mellan 
arbetsmarknadspaiter (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. 

@ 2Q15 KPMG AB, a. Swedish limited llabrnty oimpany anda mernberfirm. or the 
KPMG nelwQrli: of Independent mambar fim,$ affiliated wilh KPMG lofemaUonat 
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Styrande flir utarbetande av investeringsbudgetrnmal' !lr bl a vad som behöver göras under 
ko1ilmande år samt önskemål från kommunema. Det bedöms av stor vikt att ha en nära 
kontakt/dialog med respektive med.lemskomriluri vad gälle1· hivesteringar då det bl a ät· viktigt att 
anpassa/synka upphandlingar i tiden, ansök~ om bygglov etc. 

Kommunalförbundet gtir månadsuppföljningar va1je månad utom för januari, juli och november. 
Även prognos fö1· återstoden av räkenskapsåret görs i satnbai1d med uppföljningai11a. Delårsbokslut 
upprättas per den sistejuni och årsbokslutet pe1; den siste december. 

Rutiner för iilvesterjngai· respektive drift 
Inom koninnmalförlnmdet finns utarbetat en invest.erJngsriktlinje samt även en snabbguide för 
kommunlnvesteringar. Dessa dok.ument är dock inte riktigt aktuella utan äl' i behov av en 
uppdatering. 

Vad gäller VA-sidan films ett planeringsverktyg på 1.5 års sikt d~r man bl a arbetar med 
utbyggnader, omvandlingsområden samt större inv~steringar som behöver göras i VA
ledningsnätet, vattenverk och reningsverk. Fö1· anläggningsavgifter VA fi1U1s en långfri$1ig skuld 
uppbokat i redovisningen som upplöses i samma takt som avskrivning sker på anläggnitigama, 
enligt den så kallade matclmingsprincipen. 

Vad gäller principen om komponentredovisning med dä11ill hörande komponentavskrivning 
återstår mycket arbete. Medlemskommmierna är fasen med att påbt51ja arbetet och ambitionen är 
att et1 övei;gång till kon1pohentredövis11ii1g kan ske fullt ut från och med !januari 2017. I respektive 
kommun fitms ett anHlggningsregister öve1· qe materiella anll:!ggningstillgångai·na. 
Korurnunalförbundet h11r en E;wel-fil över m.aterielll't anläggningstillgåtlgal' för respektive koimnun 
som innefattas i kommunal förbundets verksamhet. Avskrivningar påbö1jas året efter att aktivering 
skett. · 

För att aktivering ska ske i ekonomisystemet _kräys att anläggningen ät· rur stadigv1J.rande bruk sa1t1t 
att elen ekonomiska livslängden uppgår till '3 · år eller me1;. Det fim1s i nuläget ingen beslutad· 
belopp~gräns för aktivering, d v s ett specifikt belopp som avgör om bokföring ska ske som 
a1tläggningsti1Igå11g elier som driftskostnad. Vi bedö1ner att beslut behöver fattas oi11 ett sådant 
belopp, t ex ett prisbasbelopp för att undanröja risken att belopps,nässigt likartade poste1· hanterns 
på olika sätt. Det gäller både mellån olika verksamheter i förbundet såvl:11 som ineliih1 förbundets 
olika medlemskommuner. 

Inom fdrqimdet ha1· en modell för hur projekt ska genomföras utarbetats de senaste åren. Detta äi· 
ett område som man bedömer hat· utvecklats. Pft förbundet ät· 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. 

Kodsträng och lcodstruldur 
För Bergsiagens Kommumilteknik gäller följande kodstrl:!ng: 

o Ansvar 

o Konto 

© 2015 KPMO AB, a Swedish fimiled liebilily oompany anda mell'.bt, firm of the 
KPl/.0 nelwo/lcof Independent memllel finns effillaled wilh KPMG ln'.emafion·a1 
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För att särskilja ti'ansaktioner beroende på vilken medlemskommun det gäller ai1vänds olika 
aktivitetskoder. De aktlvitetskoder som gäller är: 

l O - Gemensamt 

20 - Hällefors 

30 - Lindesberg 

40 - Ljusnars~erg 

50-Nora 

Uppföljning av drift och investeringar 
Uppföljning av dtlft och investeringar sker vmje månad utom för januari, juli och november. 
Kommunal~rbundet har delårsbokslut per den siS:tejtmi OGh årsredovisning per den siste-dece1nber. 

Runt den 10-12:e månaden efter de månadsslut då uppfdljning görs skickas två st filer till respektive 
medle\n$kom1nun_s ekonotnichef. Vid delåisboksltit och årsbokslut erhåller de ett mer fuliödigt 
material/ui1derlng. 

Den ena filen avser uppftlljning av driften. På totalnivå fratngår budget och helårsprognos. En 
sammanställning finns iiven per avdelning nted b1.1dget, helårsprognos och utfall för perioden .. För 
gata, park och Wott fin11s 1n<itsvatande uppdelat per komn1un. 

Det som respektive medlemskommuns ekonomichef erhållel' är dock e1)das~ budgetvärden o~h 
prognosvärden avseende helåret vad gälle1· drif(en för sin respektive konu.nun. Kommentarer till 
avvikelser avseende de olika verksamheterna föu1s. Uppdelning sker på skattefinansierade 
verksamheter; Gata, park och idrott samt Lokal- och miljtiservice, samt för avgiftsfinansierade 
verksamheter; Vatten och avlopp samt Avföll och återvinnh)g. I sam.band ined gransknii1gen gör vi 
bedömningen att det föms utvecklingsmöj ligheter vad gäller" itppföljningen ay drift.S:kösti1aderna, 
bland annat skulle m.a,1 bättre kui111a specificera kostnade1' för snöröjning och vinterväghållning då 
dess:a utgör väsentliga kostnadsposter. · 

Den andra filen avser investeringar och upprättas pel' kommun. Det som framgttr för vaije kommun 
är projektnummer, pi'ojektnamn, budget helåt·, ackumulerat utfall perioden, hur mycket som ål' 

© 201 S KPMO AS, a S\'ledish limiled llability Cllmpany anda membet fillO or lh8 
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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 
Ko1nmunalteknik om respektive investeringsprojekts status. 

I samband med granskninge_n har även intervjuer hållits med tjänstemän som är anställda i 
kommunalförbundets medlemskommune1·. Synpunkter som lämnats är bl a att man bedömer att 
posterna i redovisningen av ddftskostnader skulle kunna specificeras ytterligare samt att önskemål 
films om att det ska redovisas utfall föt· respektive period och även atkumulerat utfall under året. 
V ad gäller inv~terin.gssidan görs bedömningen att en ytterUgare kon11nunikatiort/dialog beMvs för 
att säkerställa när i tiden olika investeringa1· görs. Ett arbete kring cl.etta ha1· inletts under hösten 
2015. Underlagen till de fakturor som skickas tiH medlemskommunerna avseende investeringar 
sknlte också kunna specificeras/utvecklas -ytterligare än vad som för närvarande är fallet. 
Redovisningen vad gäiler olika kvalitaHva nyckeltal kopplat till investei'ingarna skulle också kunna 
utvecklas. · 

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

• Budgetprocessen fungerar på ett ttnd111nålsenligt sätt. Uppfyllt. Utifrån genomförd 
gi'an~kning gör vi bedömningen att budgetprocessen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 

• Planering och uppföljning av kostnaclsutvecklingen fungerar på ett effektivt sätt. Delvis 
uppfyllt. Vi-bedö111er att viss ffö'b!!ttring(lpotehtial ftkeligger. BI a k~l) redovisning ske av 
utfall för perioden samt ackumulerat 1Jtfall i de redovisningar som skickas till respektive 
medlems kommun. Det finns även utrymme att specificera driftskostnader mer detaljerat än 
vad som sker i nuläget. 

• Interna riktlinjer finns som tydliggö1· vad som är en investering och dess klassificering eller 
driftskostnad och rutiner som styr kontel'ing av transaktioner ocb avskrivningstider för 
investeringar i redovisningef1. Ej uppfyllt. I nuläget saknas i'iktlittjer som tydliggör när 
aktivering respektive bok.Wrlng s_qm driftskost11ad · ~ka ~ke. En beloppsgräns behöver 
fastställas, t ex ett prisbasbelopp. Riktliltjer bör även upprättas som ilmehåller exempel på 
konteri.ng·i samband med bokföring av poster i redovisningen, det gäller så val investeringar 
som driftskostnader. 

o Transaktioner i redovisningen utförs enligt god redovisningssed med jämförelse mot 
externa krav i lagstiftning och rekommendationer. Delvis uppfyllt. Viss 
förbättringspotential finns. Se pt1nkten ovan. 

Q Ansvariga för kontering av transaktioner inom förvalt11ingen har kännedom om interna 
krav och tillräcklig kunskap om vad soin !ir en investering och dess klassificering elle1· 

e> 2015 KPMG AB, a Swedli h limited llabilily eompany and• membe1 rrm of 1he 
KPMG ne~\'Olk of independent member nrms affillale<l with KPMGJr.lema!onaJ 
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driftskosJnad. Delvis uppfyllt. Som nämnts tidigare behöver en beloppsgr!lns för 
klassificering fastst11llas. 

o Formei'/system finns för beräkning och fördelning av kapitalkostnader för investeringar. 
Uppfyllt. Avskrivningar och inter!U'änta bö1jar ticka i januari året efter att aktivering skett. 

• Former/system fimis för systematisk kontroll av transaktioners riktighet i redovisningen 
och i an.läggningsregistret. Uppfyllt. En uppföljning/avstämning av både investeringal' och 
drift sker relativt ofta inom förbundet. Vid dessa tillfällen görs kontroller och avstäni11ingar 
av poster. 

• Former/system finns för fordelning av transaktioner per medlemskommun, Uppfyllt. 
Transaktioper pe1· inedlemskommup styrs geno1n olika aktivitetskoder i den kodsträng söm 
används i retlovisnlngen. 

8. Bedömning och rekommendationer 
Efter genomförd granskning bedömer vi att s tyrningen av drifts- och investeringskostnader i 
huvudsak är ändamå1senlig men att det finns uhymrne för vissa ändringai'/förbättringar av rntlnerna 
för att öka ändamåise1iligheten. Detta skulle ytterligare st11rka den interna kontrollen och dtlrigenom 
säkerställa en än mer rättvisande redovisning. 

Vi lämnar nedanstående rekommendationer i syfte att öka ändamålsenligheten och uppnä en 
förbättracj intern kontroll: 

• Kommunalförbundet ska fastställa en beloppsgräns ilir klassificel'ing dvs vad gäller poster 
som aktiveras som anl!iggningstillgång i i·edovisningen respektive det som bokförs som 
driftskostnade1·. Det gäller ilirbuhdet.s egna investeringar respektive driftskostnader. 
Medlemskommunema bör i möjligaste mån beslut om likartade befoppsgränser vad gäller 
sina investeringar och d1mskostnader. I nuläget saknas sådana fastställda beloppsgränser 
vilket gör att det films en i·isl< att likartade µostei· hanteras på olika sätt inom 
verksamhetenia och även IJeroende på vilken medlenisko1nmun det gäller. 

• Kommunalförbundet ska utveckla redovisningen vad gäller uppföljningen av 
dri.f)sköstnader soih görs till kon)lnunerna. r nuläget görs ingen redovisning av utfall för 
pel'ioden eller ackumulerat utfall för året. Redovisningen av detta stäi'ket underlaget för 
uppföljningen vilketkan ha betydelse för olika beslut och prioriteringar. 

o K(mununatfqrbundet ska st~rka den kommunikation/dialog som finns med 
medlemskommunerna vad gäller investeringar bl a för att säkerställa när i tioen olika 
investeringar görs. Ett arbete )ned detta hai' påböijats under hösten 2015. Underlagen till 
de fakturor· söm skickas till niedlemskonummei'i1a avsee11de i_nvesteringar skulle också 
kunna specificeras/utvecklas ytterligare än vad som för närvarande är fallet. Redovisningen 
vad gäller olika kv.alitativa nyckeltal kopplat till it1vesteringama skulle oekså kli1ina 
utvecklas. Detta är ett önskemål från medlemskommunema. 

f;l 2015 KPMG A0, a Swedish limited liabilily ~mpany enda (Jlarr.ber firm of lhe 
KPMG oetwo,k of Independent member finns affrliated wilh KPMG lntemational 
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o Kommunalförbundet ska uppdatera de riktlinjer som gäller investeringars~ att dessa till 
fullo återspeglar nuvarande förhållanden inom förbundet. 

o Kommunalförbundet ska tillse att riktlinjer/rutinbeskrivningar upprättas vad gäller 
kontering av tr~nsaktioner i redovisningen dvs hur bokföring ska ske dels av investeringar 
som ska aktiveras, dels bokföring av dl'iftskostnader. 

o Kommunalförbundet ska tillse att uppdelning av komponenter sker vad gätJer 
anläggni11gstillgångar. 

o Kommunalförbundet ska i möjiigaste mån specjfi<;:era driftskostnader mer detaljerat Ett 
exempel 111' ko.stnacler för snöröjning och vh1terväghållning c;lå dessa utgör väsentliga 
kostnadsposter. 

KPMG, dag som ovan 

~0/~ R*nrffn 
Anders Petersson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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