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Grundläggande granskning 2019 
 
Västra Mälardalens kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har genomfört 
grundläggande granskning 2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens 
styrning, uppföljning, kontroll och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig 
i ansvarsfrågan. Revisorerna har följt direktionens arbete under året och har haft 
särskilt fokus på de problem som funnits inom räddningstjänsten. En fördjupad 
granskning har genomförts avseende direktionens styrning och uppföljning av 
räddningstjänsten vilket presenteras i särskild rapport. 

Vi kan konstatera att det finns en fungerande rutin för direktionen avseende beslut 
och uppföljning av internkontrollplaner. Revisorerna har i flera år påpekat att 
räddningstjänstens internkontrollplan är bristande då den bestått av ett och samma 
internkontrollmoment under flera år. Detta internkontrollmoment är med även 2019. I 
2019 års internkontrollplan finns ytterligare ett internkontrollmoment vilket kan ses 
som positivt. Dock har ingen uppföljning gjorts av detta moment vilket innebär att 
den interna kontrollen i räddningstjänsten inte har förbättrats 2019 och är därmed 
även fortsättningsvis otillräcklig.  

Revisionen har sedan 2014 påpekat att det saknas en samlad bedömning av 
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Vi kan konstatera att direktionen inte har 
tagit några övergripande mål för VMKF i budget 2019. I årsredovisningen 2019 
presenteras dock Uppdrag, Vision och Kvalitet som övergripande politiska mål. Det 
innebär att budget 2019 och årsredovisning 2019 inte är utformat på samma sätt 
avseende de övergripande målen. Det saknas också fortfarande en samlad 
bedömning av om målen är uppfyllda. Vi har också noterat att det finansiella målet 
återfinns under den administrativa avdelningens mål.   

Det finns en tydlig redogörelse för måluppfyllelsen för varje mål under respektive 
förvaltning. Dock är många av målen inte utformade på ett tydligt och mätbart sätt 
och vi uppfattar därför av redovisningen att det i många fall grundar sig på 
bedömningar. 

Vår sammanfattande bedömning är därför att direktionens styrning fortfarande svag 
och otydlig avseende målstyrning och intern kontroll.  
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Vi rekommenderar att direktionen: 

• ser över sin målstyrningsprocess och tar fram politiska mål (både 
verksamhetsmässiga och finansiella) som omfattar hela direktionens 
verksamhet. 

• säkerställer att samtliga mål är mätbara och att det finns mått för när målet 
är uppfyllt. 

• säkerställer att budget och årsredovisning överensstämmer med varandra 
avseende målformuleringar. 

• stärker den interna kontrollen inom räddningstjänsten genom att genomföra 
dokumenterade riskanalyser som omfattar hela räddningstjänstens 
verksamhet. 

 
 
 
Revisorerna emotser direktionens yttrande senast den 31 maj 2020. 

För revisorerna 
 
 
Lars Wigström   Per Jörgensen 
Revisor, Kungsör   Revisor, Surahammar   
 
 
Göran Nilsson   Bertil Bresell  
Revisor, Köping   Revisor Arboga 
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1 Sammanfattning 
Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och 
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens styrning, 
uppföljning, kontroll och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i 
ansvarsfrågan. Revisorerna har följt direktionens arbete under året och har haft särskilt 
fokus på de problem som funnits inom räddningstjänsten. En fördjupad granskning har 
genomförts avseende direktionens styrning och uppföljning av räddningstjänsten vilket 
presenteras i särskild rapport. 

Vi kan konstatera att det finns en fungerande rutin för direktionen avseende beslut och 
uppföljning av internkontrollplaner. Revisorerna har i flera år påpekat att direktionens 
interna kontroll inom räddningstjänsten är otillräcklig då internkontrollplanen bestått av 
ett och samma internkontrollmoment. I 2019 års internkontrollplan finns ytterligare ett 
internkontrollmoment vilket kan ses som positivt. Dock har ingen uppföljning gjorts av 
detta moment. Detta innebär att den interna kontrollen i räddningstjänsten inte har 
förbättrats 2019. 

Revisionen har sedan 2014 påpekat att det saknas en samlad bedömning av 
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Vi kan konstatera att direktionen inte har tagit 
några övergripande mål för VMKF i budget 2019. I årsredovisningen 2019 presenteras 
dock Uppdrag, Vision och Kvalitet som övergripande politiska mål. Det innebär att 
budget 2019 och årsredovisning 2019 inte är utformat på samma sätt avseende de 
övergripande målen. Det saknas också fortfarande en samlad bedömning av om målen 
är uppfyllda. Vi har också noterat att det finansiella målet återfinns under den 
administrativa avdelningens mål.   
Det finns en tydlig redogörelse för måluppfyllelsen för varje mål under respektive 
förvaltning. Dock är många av målen inte utformade på ett tydligt och mätbart sätt. Vi 
uppfattar därför av redovisningen att det i många fall grundar sig på bedömningar. 
Vår sammanfattande bedömning är därför att direktionens styrning fortfarande är svag 
och otydlig avseende målstyrning och intern kontroll.  

Vi rekommenderar att direktionen: 

• ser över sin målstyrningsprocess och tar fram politiska mål (både 
verksamhetsmässiga och finansiella) som omfattar hela direktionens 
verksamhet. 

• säkerställer att samtliga mål är mätbara och att det finns mått för när målet är 
uppfyllt. 

• säkerställer att budget och årsredovisning överensstämmer med varandra 
avseende målformuleringar. 

• stärker den interna kontrollen inom räddningstjänsten genom att genomföra 
dokumenterade riskanalyser som omfattar hela räddningstjänstens verksamhet. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund fått i uppdrag att 
genomföra en grundläggande granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2019. 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
direktionen. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling 
av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan 

3 Syfte och revisionsfråga 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
direktionen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av 
verksamheten. I granskningen kommer att bedömas om direktionen har en 
tillfredställande styrning av ekonomi och verksamhet (målstyrning) samt intern kontroll.  

4 Avgränsningar 
Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut 
redovisas i särskilda rapporter.  

5 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

6 Ansvarig nämnd 
Iakttagelserna i denna rapport avser direktionen i Västra Mälardalens 
kommunalförbund.  

7 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Karin Helin Lindkvist kundansvarig och certifierad 
kommunal revisor.  

Förbundets revisorer har deltagit i träffar med företrädare för direktionen. 
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8 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Möten med företrädare för direktionen och förbundsledning 

— Studier av måldokument, verksamhetsplaner, interkontrollplaner samt direktionens 
protokoll. 

Rapporten är faktakontrollerad av administrativ chef. 

9 Resultat 
9.1 Resultat av möten med företrädare för direktionen och 

förbundsledningen 
Revisorerna har träffat företrädare för direktionen vid tre tillfällen under 2019 samt ett 
tillfälle under mars 2020. 
Vid dessa möten har revisorerna påpekat att både målstyrningen och internkontrollen 
behöver utvecklas och stärkas i förbundets verksamheter framför allt inom 
räddningstjänsten. Revisorerna har informerats om att en översyn pågått under 2019 
av den administrativa förvaltningen inom förbundet.  
Under 2019 har situationen inom förbundets räddningstjänst i hög grad varit i fokus vid 
möten med företrädare för direktionen då det funnits allvarliga problem inom 
verksamheten. När direktionen fick information om att förbundet hotades med viten på 
grund av brister i arbetsmiljön fick de information om att räddningstjänsten arbetade 
med att åtgärda bristerna.  
I maj 2019 fick direktionen en skrivelse från Kommunal och BRF avseende förslag att 
göra en revision av arbetsmiljön i räddningstjänsten. Direktionen valde dock att avvakta 
med att göra några åtgärder med anledning av detta. 
När räddningschefen och chefen för räddningsavdelningen själva avslutade sina 
anställningar inom kommunalförbundet avtalades med Nerikes Brandkår om stöd med 
ledningsfunktioner.   

Direktionen har under 2019 ställt förfrågan till både Nerikes Brandkår och Mälardalen 
Brand- och räddningsförbund (MBR) om ett eventuellt samgående till deras förbund. 
Nerikes Brandkår valde senare att avböja ett samgående.  
En utredning som genomfördes av MBR under 2019 visade på allvarliga brister inom 
räddningstjänsten. Vid möte med direktionen har framförts till revisorerna att när 
direktionen fick information om de stora bristerna inom räddningstjänsten vidtogs direkt 
åtgärder och företrädare för direktionen påbörjade omgående ett aktivt arbete för att 
åtgärda bristerna.  
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Under hösten 2019 genomfördes ett möte med direktionen då information lämnades 
om resultatet av utredningen. Innan utredningsrapporten offentliggjordes fick de 
anställda på samtliga stationer en muntlig information. 

Utredningen låg som ett underlag till direktionens beslut som togs i december 2019 
avseende avtalssamverkan med MBR (Mälardalens brand- och 
räddningstjänstförbund). Enligt direktionens protokoll är avtalets intention att verka i en 
övergångsperiod då förberedelser sker inför en eventuell anslutning till MBR. För 
närvarande pågår dessa förberedelser inför samgåendet.  
Vid möte som genomfördes med företrädare för direktionen under mars 2020 redogörs 
för vad som är planerat för att komma till rätta med de brister som framkommit 
avseende räddningstjänstens verksamhet. Vid mötet framförs att de nya chefer som nu 
finns inom räddningstjänsten gör ett aktivt arbete för att komma till rätta med de brister 
som framkommit. En kommunikationsplan har tagits fram för hur de ska kommunicera 
den förändring som nu planeras och de anställda har möjlighet till stödsamtal med 
företagshälsovården. Vid mötet framförs att trots turbulensen som varit har 
verksamheten fungerat tillfredsställande. 

 

9.2 Mål 
I budget 2019 finns inga gemensamma övergripande mål som gäller för hela 
förbundets verksamhet. 
I årsredovisningen redogörs dock under rubriken Övergripande verksamhetsmål, att 
politiska mål utgörs av Uppdrag, Vision och Värdegrund.  
I årsredovisningen redogörs för måluppfyllelsen för varje mål under respektive 
förvaltning med en bedömning av om målet är uppfyllt, delvis uppfyllt med minst 80 %, 
inte uppfyllt eller att målet inte kunnat bedömas. 

9.2.1 Administration 
I budget 2019 står under rubriken Administration att de politiska målen utgörs av 
uppdrag, verksamhetsidé och värdegrund. 
I budgeten anges följande fyra målområden:  
Kvalitet, målet är att förbättra resultatet i kvalitetsundersökningen.  
Ekonomi, målet är att VMKF administration ska ha en budget i balans. 
Medarbetare, målet är att VMKF administration ska vara en attraktiv arbetsplats. 
Miljö, målet är att VMKF administrations verksamhet ska bedrivas med sikte på att 
bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. 
Förutom de mål som är kopplade till dessa övergripande mål finns det mål formulerade 
för respektive verksamhet.  
I årsredovisningen görs uppföljning av betydligt fler mål än vad som redovisat i 
budgeten. För flertalet av målen står det att mätning görs genom att följa upp 
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kundnöjdheten men det finns inte angivet ett mått för när målet är uppnått utan endast 
att det ska öka. 

9.2.2 Räddningstjänst 
För räddningstjänsten finns i budget 2019 följande mål: 
Avdelning förebyggande 

• Vid tillsynsärende enligt SFS 2003:778 och/eller SFS 2010:1011 ska skriftligt 
beslut i ärendet meddelas inom 14 dagar från det att tillsynen genomfördes.  

• I ett ärende om tillstånd enligt SFS 2010:1011 om brandfarliga och explosiva 
varor ska beslut meddelas av Västra Mälardalens Kommunalförbund inom tre 
månader efter det att en fullständig ansökan kom in till kommunalförbundet.  

• Beslut i sotningsärende som gäller byte av skorstensfejarmästare för sotning 
och/eller medgivande om egensotning på egen fastighet ska sökande meddelas 
beslut inom en månad från det att fullständig ansökan inkom till 
Kommunalförbundet.  

 
Avdelning drift/planering 

• Material/fordon underhålls och fungerar för att möjliggöra en snabb och säker 
insats.  

• Att i den mån det är praktiskt möjligt, hålla rätt numerär gällande personal i 
enlighet med gällande handlingsprogram.  

• Att bedriva externutbildning för att möjliggöra för enskilda/kommunens anställda 
att bryta ett oönskat händelseförlopp såväl på arbetsplatsen som andra platser  

 
Avdelning räddning 

• Förvaltningen ska verka för att leva upp till de intentioner som lagen om skydd 
mot olyckor beskriver. ”Räddningstjänst ska planeras och organiseras så att 
insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt 
sätt.”  

• Människor som bor eller vistas inom förbundets medlemskommuner ska vara 
trygga och säkra.  

• Det skadeavhjälpande arbetet ska bedrivas med moderna och säkra metoder 
av personal med erforderlig utbildning  

• Organisationen ska vara flexibel, med anpassade resurser efter rådande 
situation och de behov som föreligger. Utrustning och fordon ska vårdas så att 
en hög tillgänglighet upprätthålls.  

• Förmågan att leda och samverka ska kunna öka kontinuerligt efterhand som 
insatser växer i storlek och omfattning.  

 
I årsredovisningen görs en uppföljning av måluppfyllelsen för samtliga mål. Det går 
dock inte att utläsa någon koppling till de övergripande mål som anges i 
årsredovisningen. 
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9.2.3 Bedömning 
Vi kan konstatera att direktionen inte har tagit några övergripande mål för VMKF i 
budget 2019. Avseende administrativa avdelningens mål är två av de fyra målen 
utformade så att det går att mäta måluppfyllelsen. Till målen finns tydligt redovisat vilka 
aktiviteter som ska göras för att nå målen. Vi har dock noterat att det är betydligt fler 
mål som redovisas i årsredovisningen. 
Avseende räddningstjänstens mål anser vi att flertalet inte är utformade så att det går 
att mäta måluppfyllelsen. Enligt vår bedömning är det en blandning av mål och 
aktiviteter som redovisas under verksamhetsmålen.  
Det finns dock en tydlig redogörelse för måluppfyllelsen för varje mål. Då många av 
målen inte är utformade på ett tydligt och mätbart sätt uppfattar vi dock av 
redovisningen att det i många fall grundar sig på bedömningar. 
Revisionen har sedan 2014 påpekat att det saknas en samlad bedömning av 
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. I budget 2019 finns inga övergripande 
politiska mål formulerade. I årsredovisningen 2019 presenteras dock Uppdrag, Vision 
och Kvalitet som övergripande politiska mål.  Det saknas dock fortfarande en samlad 
bedömning av om målen är uppfyllda. Det saknas också en bedömning av om 
räddningstjänsten uppfyllt målen. 
Enligt vår bedömning är direktionens styrning fortfarande svag och otydlig. Vi har också 
noterat att det finansiella målet återfinns under den administrativa avdelningens mål 
men vi uppfattar att målet omfattar båda förvaltningarna.   

9.3 Intern kontroll 
Direktionen har fattat beslut om fem internkontrollmoment för 2019, tre avseende 
administrativa förvaltningen och två avseende räddningstjänsten. Internkontrollplanen 
bygger på en bedömning av väsentlighet och risk samt prioritering. 
Vid direktionens sammanträde 2019-12-12 rapporterades resultatet. Rapporteringen 
visade att ett av räddningstjänstens internkontrollpunkter har genomförts och fungerar 
enligt rutin. Det andra kontrollmomentet var ej utförd.  
Av administrativa förvaltningens kontrollmoment var en utan anmärkning och övriga tre 
utan anmärkning men i behov av utveckling. Till de i behov av utveckling fanns kortare 
beskrivning av förslag på åtgärder. 

9.3.1 Bedömning 
Vi kan konstatera att det finns en fungerande rutin för direktionen avseende beslut och 
uppföljning av internkontrollplaner.  

Revisorerna har i flera år påpekat att direktionens interna kontroll inom 
räddningstjänsten är otillräcklig då internkontrollplanen bestått av ett och samma 
internkontrollmoment. I 2019 års internkontrollplan finns ytterligare ett 
internkontrollmoment vilket kan ses som positivt. Dock har ingen uppföljning gjorts av 
detta moment. Detta innebär att den interna kontrollen i räddningstjänsten inte har 
förbättrats 2019. 
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9.4 Noteringar från direktionens protokoll under 2019  
Direktionen har haft fem sammanträden under året varav ett var ett extra sammanträde 
(2019-08-15). 
I nedanstående sammanställning är ett urval av de ärenden som behandlats på 
direktionens sammanträden. På samtliga ordinarie sammanträden har punkterna 
”Information från administrativa förvaltningen”, ”Information från räddningstjänst” samt 
”Delegationsärenden” funnits med. Under informationsärendena framgår kortfattat i 
protokollet (ofta i punktform) vilken information som lämnats. Vi har inte funnit att 
informationen som lämnats under dessa punkter vid något tillfälle under 2019 lett något 
beslut t.ex. om åtgärder. Avseende punkten delegationsärenden går inte att utläsa av 
protokollen vilka ärenden som avses. 
 
Sammanträdesdatum Ärende Beslut/behandling 
2019-02-20 Årsredovisning 2018 Årsredovisningen 

fastställdes. 
 Rapportering av systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 
Notera informationen till 
protokollet 

 IT-kontrollmoment IT-
avdelningen 

Tackar för informationen 

 Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och 
inköpspolicyn 
fastställdes. 

   
2019-05-22 Detaljbudget 2019 Att godkänna 

detaljbudget 2019. 
Att godkänna 
investeringarna och 
därmed eventuella 
upplåningar som behövs 
för finansieringen.  

 Tilläggsbudget 2019 avseende 
räddningstjänsten. 

Ingen möjlighet till 
tilläggsbudget. Tackar 
för informationen. 

 Driftsbudgetuppföljning Tackar för informationen 
och beslutar att 
direktionen förväntar sig 
en budget i balans vid 
årets slut samt ställer 
sig bakom förslagen till 
åtgärder. 

 Budgetramar 2020 vidare till 
medlemskommunerna. 

Tackar för 
informationen. 

 Rapport granskning 
årsredovisning samt svar på 
granskningen.  

Se över 
rekommendationerna. 
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 Rapport uppföljning av 
granskningar under 
mandatperioden samt svar på 
granskningen. 

Se över 
rekommendationerna. 

 Omsättning av lån. Uppdra att låna upp till 
motsvarande belopp 
som förfallet lån. 

 Information från Kommunal och 
BRF om skrivelse ang. förslag 
att utföra revision av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom räddningstjänsten 

Beslut att avvakta till 
direktionens 
sammanträde den 9 
oktober. 

 Förstudie ny brandstation Beslut att upphandla en 
utredare för fördjupad 
förstudie. 

 Framtidens räddningstjänst Ger uppdrag att se över 
möjligheterna till 
samverkan i ett större 
förbund. 

   
2019-08-15 Hantering av rekrytering av 

avdelningschef och 
räddningschef. 

Godkänna avtalet 

 Förfrågan till Nerikes Brandkår 
och MBR 

Tackar för informationen 

   
2019-10-09 Delårsrapport 2019 Beslut att godkänna 

delårsrapporten och 
överlämna till 
medlemskommunerna. 

   
2019-12-19 Investeringsbudget 2020 Beslut att godkänna 

investeringsbudgeten 
2020, att ge 
ekonomichefen i 
uppdrag att genomföra 
nyupplåning, att omsätta 
lån samt att reverserna 
undertecknas av 
firmatecknare var för 
sig. 

 Driftbudgetuppföljning november 
2019 

Beslut att godkänna 
driftbudgetuppföljningen. 

 Revisionsrapport delårsbokslut 
2019 

Beslut att notera 
informationen. 

 Svar till revisorerna på rapport 
delårsbokslut. 

Beslut att ställa sig 
bakom förslag till svar. 
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 Rapportering internkontroll 2019 Beslut att godkänna 
rapporten. 

 Internkontrollplan 2020 Beslut att anta 
internkontrollplan. 

 Avtal MBR Beslut att godkänna 
avtalet och ge 
ordförande i uppdrag att 
underteckna det. 

 

9.4.1 Bedömning 
Vi kan konstatera att direktionen haft fyra ordinarie sammanträden under året samt ett 
extra sammanträde. Ekonomisk rapportering har skett vid varje sammanträde. Vi har 
också noterat att en rapportering gjordes i januari av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vilket vi ser som positivt. Av protokollet framgår dock endast vilka 
punkter som rapporterats avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet och inte vad 
rapporteringen visade vilket gör att vi inom ramen för denna granskningen inte kan 
uttala oss om det fungerar på ett tillfredsställande sätt.  
På direktionens sammanträde 22 maj 2019 behandlade en skrivelse från fackliga 
företrädare med begäran att göra en översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Direktionen beslutade då med att avvakta till sammanträdet den 9 oktober2019.  
Vi anser att direktionen inte agerat tillräckligt då de behandlade skrivelsen i maj 2019 
och vi har ej heller funnit att ärendet togs upp igen på sammanträdet den 9 oktober 
2019. 
Vi noterar att internkontrollen har rapporterats till direktionen. 
 
KPMG AB 

 
Karin Helin Lindkvist   

Certifierad kommunal revisor 

 

   

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och 
uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i 
dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen. 
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