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För yttrande:   Direktionen 
För kännedom:   Kommunfullmäktige Arboga 
   Kommunfullmäktige Köping 
   Kommunfullmäktige Kungsör 
   Kommunfullmäktige Surahammar 
  
 
Uppföljande granskning 
Västra Mälardalens kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har genomfört en 
uppföljning av samtliga granskningar genomförda under mandatperioden 2015- 
2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
 
Syftet med granskningen har varit att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån 
identifierade förbättringsområden/rekommendationer.  
 
Vi kan efter uppföljningen konstatera att ett åtgärder har vidtagits rörande ett antal 
rekommendation men att flera rekommendationer fortfarande kvarstår.  
 
Mot bakgrund av uppföljningen kvarstår följande rekommendationer: 
 
Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen  

o Att lönekontoret enbart ska registrera påskrivna anställningsavtal.  
 

Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR  
o Säkerställa att arbetet med att kartlägga och implementera förbundets 

specifika åtgärder i samband med införandet av dataskyddsförordningen 
fortsätter.  
 

Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning  
o Målen som redovisas i handlingsprogrammet såväl säkerhetsmål som 

prestationsmål är för generella för att ha en styrande effekt. 
o Styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet måste ske på ett bättre 

och tydligare sätt.   
- I handlingsprogrammet saknas det en aktuell riskanalys. Förtroendevalda tar 

inte någon aktiv del i arbetet med riksinventering och riskanalyser. 
- Ytterligare kontrollmoment bör upprättas för räddningstjänstens dagliga 

insatser/uppdrag som en komplettering av den befintliga egna kontrollen. 
- Direktionen bedöms utöva en svag politisk styrning av förbundets 

räddningstjänst. 
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Granskning årsredovisning med fokus på uppföljning av målen (2015, 2016, 2017) 

- Vi saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen 
som sammanfattar respektive verksamhets mål mot de övergripande 
verksamhetsmålen. Förbundet skall göra en utvärdering av den totala 
måluppfyllelsen, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår 
uppföljning av kommunalförbundets samlade målavstämning har därför inte 
varit möjlig att genomföra. 

- Förbundet bör följa upp löpande hur man hanterar kostnadsutvecklingen i 
verksamheterna och bedriva en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning som 
kan uppmärksamma onödiga kostnadsdrivande orsaker tidigare 

 
Granskning delårsrapport (2015, 2016, 2017, 2018) 

- Delårsrapporten saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i 
förvaltningsberättelsen.  

 
 
 
Revisorerna emotser direktionens yttrande senast den 31 maj 2019. 

För revisorerna 
 
 
Lars Wigström   Per Jörgensen 
Revisor, Kungsör   Revisor, Surahammar   
 
 
Bo Nilsson    Bertil Bresell  
Revisor, Köping   Revisor Arboga 
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Direktionen bedöms utöva en svag politisk styrning av förbundets 
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1 Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av Västra Mälardalens kommunalförbunds förtroendevalda 
revisorer genomfört en uppföljning samtliga granskningar genomförda under 
mandatperioden 2015- 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med granskningen har varit att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån 
identifierade förbättringsområden/rekommendationer. 

Vi kan efter uppföljningen konstatera att ett åtgärder har vidtagits rörande ett antal 
rekommendation men att flera rekommendationer fortfarande kvarstår. 

Mot bakgrund av uppföljningen kvarstår följande rekommendationer: 

Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 

- Att lönekontoret enbart ska registrera påskrivna anställningsavtal. 

Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR 

- Säkerställa att arbetet med att kartlägga och implementera förbundets specifika 
åtgärder i samband med införandet av dataskyddsförordningen fortsätter. 

Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning 

- Målen som redovisas i handlingsprogrammet såväl säkerhetsmål som 
prestationsmål är för generella för att ha en styrande effekt. 

- Styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet måste ske på ett bättre 
och tydligare sätt. 

- I handlingsprogrammet saknas det en aktuell riskanalys. Förtroendevalda tar 
inte någon aktiv del i arbetet med riksinventering och riskanalyser. 

- Ytterligare kontrollmoment bör upprättas för räddningstjänstens dagliga 
insatser/uppdrag som en komplettering av den befintliga egna kontrollen. 

- Direktionen bedöms utöva en svag politisk styrning av förbundets 
räddningstjänst. 

Granskning årsredovisning med fokus på uppföljning av målen (2015, 2016, 2017) 

- Vi saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen 
som sammanfattar respektive verksamhets mål mot de övergripande 
verksamhetsmålen. Förbundet skall göra en utvärdering av den totala 
måluppfyllelsen, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår 
uppföljning av kommunalförbundets samlade målavstämning har därför inte 
varit möjlig att genomföra. 

- Förbundet bör följa upp löpande hur man hanterar kostnadsutvecklingen i 
verksamheterna och bedriva en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning som 
kan uppmärksamma onödiga kostnadsdrivande orsaker tidigare 
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Granskning delårsrapport (2015, 2016, 2017, 2018) 

- Delårsrapporten saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i 
förvaltningsberättelsen. 

2 Inledning/bakgrund 
KPMG har på uppdrag av Västra Mälardalens kommunalförbunds förtroendevalda 
revisorer genomfört en uppföljning samtliga granskningar genomförda under 
mandatperioden 2015- 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Under åren 2015-2018 har KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 
genomfört följande granskningar: 

2015 

• Granskning inköp och upphandling 

• Granskning intern kontroll 

• Granskning delårsrapport 2015 

• Granskning årsredovisning 2015 med fokus på uppföljning av målen 

2016 

• Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 

• Granskning av intern kontroll 

• Granskning delårsrapport 2016 

• Granskning årsredovisning 2016 med fokus på uppföljning av målen 

2017 

• Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR 

• Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning 

• Granskning intern kontroll 

• Granskning delårsrapport 2017 

• Granskning årsredovisning 2017 med fokus på uppföljning av målen 

2018 

• Granskning delårsrapport 2018 med fokus på uppföljning av målen 
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2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån 
identifierade förbättringsområden/rekommendationer avseende samtliga granskningar 
genomförda 2015-2018 enligt punkt 2. 

2.2 Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

— Kommunallagen 

— Resultatet från tidigare granskningar 

2.3 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser direktionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund 

2.4 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Lovisa Jansson, kommunal yrkesrevisor. Karin Helin 
Lindqvist har deltagit i sin roll som kundansvarig. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Insamling och genomläsning av yttranden och därtill hörande dokument och planer 
som har betydelse för granskningens genomförande. 

— Avstämningar/intervjuer med ansvariga tjänstemän 

— Analys och bedömning av resultat av insamlade yttranden, dokument, egna 
verifieringar och intervjuer. 

2.6 Läshänvisningar 
Den här rapporten innehåller text som hämtats från de granskningar som följts upp 
samt de yttranden som följde. För att förenkla för läsaren har texterna från rapporterna 
och yttrandena förkortats och omarbetats i syfte att sammanfatta dem och för att infoga 
dem i den här rapportens disposition. 

3 Resultat av uppföljningen 

3.1 Granskning av inköp och upphandling 
Syftet med revisionsgranskningen var att bedöma om kommunalförbundets 
organisation var ändamålsenlig och effektiv i förhållande till medlemskommunernas 
efterfrågan på upphandlingsstöd. Syftet var även att bedöma om rutiner och processer 
var utformade så att gällande lagstiftning samt medlemskommunernas policys och 
riktlinjer följdes. Granskningen omfattade rutiner, regelverk och organisation både inom 
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Västra Mälardalens kommunalförbund och i medlemskommunerna (exkl. 
Surahannmars kommun). 

3.1.1 Rekommendationer och uppföljning 

Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med 
granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit med 
anledning av dessa. 

Rekommendation 

Tydliggör ansvar mellan Upphandlingsenheten och medlemskommunerna när det 
gäller att upprätta och fastställa styrdokument avseende inköp och upphandling. 

Uppföljning 

Nya styrdokument har upprättats och överlämnade till respektive medlemskommun för 
behandling. Upphandlingsenheten har tillsammans med respektive kommunchef utifrån 
BAS-överenskommelsen arbetat med att klargöra ansvarsfördelningen mellan 
kommunerna och upphandlingsenheten. lnköpsgrupperna har även varit del i 
arbetsprocessen. Styrdokumenten har vid ett första skeende behandlats i direktionens 
arbetsutskott för att sedan tas vidare till respektive kommun för beslut. 

Rekommendation 

Att medlemskommunerna ser över gällande styrdokument så aktuella styrdokument är 
antagna inom kommunen och överensstämmer dels med de styrdokument som 
Upphandlingsenheten upprättat, dels med de styrdokument som återfinns på 
kommunens hemsida. 

Uppföljning 

Enligt avdelningschefen för specialistavdelningenl är de styrdokument som finns 
rörande inköp och upphandling aktuella och antagna av förbundet och 
medlemskommunerna. 

Rekommendation 

Att riktlinjer för direktupphandlingar under 100 tkr tydliggörs i medlemskommunerna. 

Uppföljning 

Utbildningsbehovet behandlas regelbundet vid de återkommande 
inköpsgruppsträffarna i vilka samtliga kommuner deltar (Surahammar via 
inköpssannordnare). Upphandlingsenheten har informerat verksamheter i både 
kommuner och bolag samt chefer och politiker gällande riktlinjer för inköp och 
upphandling 

Stödmaterial för hantering av direktupphandling, information samt mallar finns enligt 
avdelningschef för specialistavdelningen att tillgå via medlemswebben. 

1  Upphandlingsenheten ingår i specialistavdelningen 
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Stödmaterialet och riktlinjer för hantering av direktupphandlingar gäller både inköp över 
och under 100 tkr. Detta har inkluderats i informationen som har gått ut till 
verksamheter, chefer och politiker. 

3.1.2 Bedömning 

Utifrån vad som har framkommit i den här uppföljningen kan vi konstatera att arbetet 
har utvecklats i enlighet med de rekommendationer som lämnades till 
kommunalförbundet i samband med granskningen. 

3.2 Granskning av intern lönehanteringsprocess 
Revisionsgranskningen intern kontroll lönehanteringsprocessen ingick i revisionsplanen 
för 2016. Syftet var att bedöma om Västra Mälardalens kommunalförbund samt 
medlemskommunernas (exkl. Surahammar) har en tillfredställande interna kontroll av 
lönehanteringsprocessen. Granskningen omfattade lönekontorets 
lönehanteringsprocess i Västra Mälardalens kommunalförbund, samt 
lönehanteringsprocessen för anställda i Köpings kommun, Arboga kommun och 
Kungsörs kommun. 

3.2.1 Rekommendationer och uppföljning 

Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med 
granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit med 
anledning av dessa. 

Rekommendation 

Att lönekontoret ser över sina egna rutiner för att arbeta mer enhetligt och säkerställer 
att lönesystemen används enhetligt. 

Uppföljning 

Lönekontoret har uppdaterat "lönehandboken med avsikt att säkerställa en enhetlig 
process. Lönehandboken är ett internt material som enbart är ämnat för handläggarna. 
Syftet är att så långt det är möjligt hantera kommunerna lika med undantag för 
exempelvis olika kollektivavtal. 

Rekommendation 

Att lönekontoret säkerställer behörighet för att attestera löneposter gentemot attestlista 
innan de registreras i personalsystemet. 

Uppföljning 

Lönekontoret har inte kunnat säkerställa behörighet för att attestera löneposter 
gentemot attestlista innan de registreras i personalsystemet då attestlistor från 
medlemskommunerna saknas. 

Rekommendation 

Att lönekontoret enbart ska utbetala löner som är korrekt attesterade. 
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Uppföljning 

För att säkerställa att lönekontoret enbart utbetalar löner som är korrekt attesterade 
togs det i oktober 2017 fram en checklista för chefer, Chefens checklista inför lönebryt. 
Checklistan ger stöd åt cheferna i sitt arbete i lönehanteringssystemet Personec. 

Inom förbundet finns det utbildning för både chefer och administratörer i hur löner 
korrekt ska attesteras och hanteras i lönehanteringssystemet. Samtliga nya chefer 
kallas till utbildning 

Rekommendation 

Att lönekontoret säkerställer att samtliga kontroller verkställs vid varje lönekörning. 

Uppföljning 

Västra Mälardalens kommunalförbund har tagit fram en checklista för lönehandläggare 
över kontrollmoment vid lönekörning. Enligt lönekontoret genomför de omgående 
kontroll efter lönebryt och eventuella felaktigheter korrigerar efterföljande måndag. 

Rekommendation 

Att lönekontoret enbart ska registrera påskrivna anställningsavtal. 

Uppföljning 

För att säkerställa att enbart påskrivna anställningsavtal registreras av lönekontoret har 
informationsinsatser till kommunerna om vikten av påskrivet avtal genomförts av 
lönekontoret. Utifrån vad som framkommit vid intervju upplevs informationsinsatserna 
ha lett till en stor förbättring. Det pågår ett utvecklingsarbete med framtagning av ny 
modul, automatisering vid framtagande av anställningsavtal. Planen är att modulen ska 
implementeras under första kvartalen 2019. 

Rekommendation 

Att lönekontoret genomför riskanalys och tar ställning till om intern kontrollplanen 
avseende lönehanteringen bör innehålla fler kontrollmoment. 

Uppföljning 

Identifierade risker inom löneprocessen finns med som faktorer i VMKFs 
internkontrollplan. Vid intervju uppges att lönekontoret under flera års tid har identifierat 
och inkluderat riskerna i internkontrollplanen. 
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Rekommendation 

Att lönekontoret tillser att utveckla och fastställa rutiner för löneprocessen samt tillse att 
dessa efterlevs genom en god intern kontroll. 

Uppföljning 

Det pågår fortlöpande identifiering, utveckling samt uppföljning av processer. 
Avstämningsträffar och planering av arbetet sker i större omfattning under de senaste 
åren. Det sker även regelbundna träffar med lönechef och HR-chefer. 

Särskilda kontaktpersoner är utsedda på löneavdelningen för att kommunernas 
personalavdelningar ska få enkel och snabb kontakt och hantering. 

Rekommendation 

Att en åtgärdsplan upprättas för att rätta till i granskningen identifierade brister. 

Uppföljning 

Lönekontoret har arbetat fram en handlingsplan i samarbete med HR-chef för 
respektive medlemskommun. Handlingsplanen följs upp regelbundet och lönekontoret 
upplever att dialogen med medlemskommunerna är ändamålsenlig. 

3.2.2 Bedömning 

Vi kan konstatera och ser positivt på att flera av de rekommendationer som revisorerna 
lämnade i samband med granskningen har åtgärdats. Dock kvarstår ett antal 
rekommendationer helt eller delvis. 

Vi ser positivt på att lönekontoret i samråd med HR-chefer inom medlemskommunerna 
sedan granskningen har tagit fram en handlingsplan över åtgärder för att rätta till de i 
granskningen identifierade risker. 

Det är även positivt att lönekontoret både har reviderat befintliga rutiner och tagit fram 
uppdaterade checklistor för att säkerställa en enhetlig och korrekt process. Genom 
utbildningsinsatser förstärks kunskapen inom både medlemskommunerna och 
förbundet över processen. 

Att lönekontoret redogör att de inte kunnat säkerställa behörighet för att attestera 
löneposter gentemot attestlistan i brist på attestlistor från kommunerna anser vi inte 
vara godtagbart. Lönekontoret bör säkerställa att behörighet för att löneposter inte 
attesteras av obehöriga. 

När det gäller risk- och väsentlighetsanalysen konstaterar vi att en riskanalys har 
genomförts och förbundet har tagit ställning till om internkontrollplanen bör innehålla 
fler kontrollmoment. Vi noterar dock att endast två riskmoment kopplade till 
lönehanteringsprocessen har riskbedömts. Rekommendationen är åtgärdad men enligt 
vår bedömning omfattar en fullständig risk- och väsentlighetsanalys beträffande hela 
lönehanteringsprocessen rimligen fler än två riskmoment. 

Mot bakgrund av uppföljning kvarstår följande rekommendationer: 

- Att lönekontoret enbart ska registrera påskrivna anställningsavtal. 
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3.3 Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR 
Syftet med revisionsgranskningen som genomfördes 2017 var att bedöma hur 
kommunalförbundet samt kommunerna hade förberett sig inför införandet av 
dataskyddsförordningen. Granskningen omfattade kommunstyrelsens övergripande 
tillsyn i respektive kommun samt direktionen i Västra Mälardalens kommunalförbund. 

3.3.1 Rekommendationer och uppföljning 

Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med 
granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit med 
anledning av dessa. 

Rekommendation 

Klargöra ansvarsfördelningen mellan VMFK och medlemskommunerna avseende 
arbetsuppgifter 

Uppföljning 

Ansvarsfördelningen mellan Västra Mälardalens kommunalförbund och 
medlemskommunerna avseende arbetsuppgifter i samband med införandet av 
dataskyddslagen är klarlagd och redogjord för förbundsdirektionen vid direktionsmöte 
2018-05-23. Som dataskyddsombud tillsattes Per Waldin, Köpings kommun till 
dataskyddsombud. Beslutet fastställdes gälla från 2018-05-25 i samband med att 
dataskyddsförordningen trädde i kraft och ersatte personuppgiftslagen. 

Förbundsdirektionen informerades vid direktionsmötet 2018-05-23 om Västra 
Mälardalens Kommunalförbunds handlingsplan av åtgärder, ansvarsfördelning samt 
identifierad process kopplat till system. 

Rekommendation 

Säkerställa att arbetet med att kartlägga och implementera förbundets specifika 
åtgärder i samband med införandet av dataskyddsförordningen fortsätter. 

Uppföljning 

Lönekontoret rapporterar att de fortsatt har säkerställt arbetet med att kartlägga och 
implementera förbundets specifika åtgärder i samband med införandet av 
dataskyddsförordningen. 

Enligt uppgift från lönekontoret är arbetet med att utse organisation med ansvariga, 
beslut om policy, identifiering av process kopplat till alla system genomfört och klart. 
Undertecknade PuB-avtal med kommunerna finns på plats. Arbete med kartläggning 
och dokumentation av DraftIT pågår. 
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Rekommendation 

Klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade åtgärderna. 

Uppföljning 

Resursåtgången för kartläggning av system uppskattas av Administrativa avdelningen 
initialt göra i anspråk ca 0,5 tjänst. Efter initial fas bedöms resursåtgång till ca 0,2 
tjänst. 

Rekommendation 

Säkerställa att direktionen håller sig informerade rörande det pågående arbetet kring 
införandeprocessen. 

Uppföljning 

Förvaltningschef för Administration och räddningschef ansvarar för att 
förbundsdirektionen hålls löpande informerad vid planerade möten eller vid behov. 

3.3.2 Bedömning 

Vi kan konstatera att de rekommendationer som lämnades i revisionsrapporten har 
åtgärdats alternativt håller på att åtgärdas. 

Enligt uppgift har flera av förbundets specifika åtgärder implementerats och det pågår 
en implementeringsprocess för de kvarstående. Det som vid skrivande tillfälle 
fortfarande kvarstår är den pågående kartläggningen och dokumenteringen av DraftIT 
samt utbildning och information som tilldelas medarbetare fortlöpande. 

Mot bakgrund av uppföljning kvarstår följande rekommendation: 

- Säkerställa att arbetet med att kartlägga och implementera förbundets specifika 
åtgärder i samband med införandet av dataskyddsförordningen fortsätter. 

3.4 Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning 
Syftet med revisionsgranskningen som genomfördes 2017 var att bedöma om 
direktionen Västra Mälardalens kommunalförbunds (VMKF) utövade en 
tillfredsställande styrning och internkontroll avseende räddningstjänsten. Granskningen 
hade även som syfte att bedöma huruvida kommunstyrelserna i Arboga, Kungsör och 
Köpings kommun på ett ändamålsenligt vis utövade uppsikt över VMKF räddningstjänst 
samt hur respektive kommunstyrelse utövade sitt ansvar som krisledningsnämnd. 
Granskningen omfattade räddningstjänsten inom VMKF samt kommunstyrelserna i 
Arboga, Kungsör och Köpings kommun. 

3.4.1 Bedömningar, rekommendationer och uppföljning 

Nedan presenteras de bedömningar och rekommendationer som lämnades i samband 
med granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit 
med anledning av dessa. 
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Den förebyggande 
verksamheten ska verka for att 
tillsyner enligt  LSO  och LBE  
saint  tillståndshandläggning för 
brandfarliga och explosiva varor 
utförs på ett rättssäkert sätt ur 
kundens .ers.ektiv. 
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Bedömning 

Målen som redovisas i handlingsprogrammet såväl säkerhetsmål som prestationsmål 
är för generella för att ha en styrande effekt. 

Uppföljning 

Handlingsprogram för räddningstjänsten är upprättade och antagna i enlighet med 
gällande lagstiftning. Räddningstjänstchefen uppger att mål är svåra att definiera mer 
ingående då det är svårt att förutsätta en händelses omfattning. 

Bedömning 

Styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet måste ske på ett bättre och 
tydligare sätt. 

Uppföljning 

Räddningstjänsten i Västra Mälardalens 
kommunalförbund utför i det förebyggande 
arbetet tillsyner. Sedan 2015 har detta 
inneburit att fokus ligger på tillsyner av 
verksamheter i vilket människor sover. Det 
övergripande målet är att sänka antalet 
omkomna. 

Mål och målu fyllelse 

I årsredovisningen 2017 redovisas målet för 
den förebyggande verksamheten som delvis uppfyllt. 

11 

Bedömning 

I handlingsprogrammet saknas det en aktuell riskanalys. Förtroendevalda tar inte 
någon aktiv del i arbetet med riksinventering och riskanalyser. 

Uppföljning 

Till handlingsprogrammet har det inte upprättats en aktuell riskanalys. Som bakgrund 
till handlingsplan finns det en äldre version av riskanalys som räddningstjänstchefen 
upplever funktionell. 

Bedömning 

Räddningstjänsten sköts i enlighet med upprättade handlingsprogram men 
uppföljningen är svag. 

Uppföljning 

Direktionen i VMKF består av kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande för 
respektive medlemskommun. Större händelser inom räddningstjänstens verksamhet 
förmedlas till direktionen via direktionsmöten. Vid behov sker kommunicering av 
omfattande händelse direkt till berörd kommun genom kommunalråd. 
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Uppföljning av räddningstjänstens verksamhet samt ekonomisk uppföljning sker via 
delårsbokslut samt årsbokslut. Räddningstjänsten redovisar ekonomisk ställning till 
direktionen per sista april. 

Bedömning 

Ytterligare kontrollmoment bör upprättas för räddningstjänstens dagliga 
insatser/uppdrag som en komplettering av den befintliga egna kontrollen. 

Uppföljning 

Räddningstjänstschefen har fått i uppdrag av direktionen att ta fram relevanta 
kontrollmoment. Förslag på flera olika kontrollmoment och mått ska presenteras för 
kommunalförbundets direktion vid direktionsmötet i februari 2019. 

Bedömning 

Direktionen bedöms utöva en svag politisk styrning av förbundets räddningstjänst. 

Uppföljning 

Direktionens protokoll från år 2018 redovisar främst information om räddningstjänstens 
insatser. Av protokollen framgår inte att direktionen i några ärenden genom beslut styr, 
följer upp och vidtar åtgärder under löpande år. 

Bedömning 

Dialogen mellan förbundets och medlemskommunerna måste förändras och 
tydliggöras. Dialog med förbundet bör anpassas till kommunernas årsplanering 
avseende ekonomisk och verksamhetsmässig planering och uppföljning. 

Uppföljning 

Respektive kommunchef för medlemskommun i Västra Mälardalens kommunalförbund 
deltar regelbundet i kommunchefsträffar. Dessa träffar sker varje månad och mer 
frekvent än direktionens sammanträden. Komnnunchefsträffarna har en tydlig form och 
ordning. Räddningstjänstchefen upplever att detta forum är ändamålsenligt och 
effektivt för att stärka dialogen mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. 
Västra Mälardalens kommunalförbund har tillsammans med sina medlemskommuner 
infört "utökad samverkan" och upprättat ett årshjul för att underlätta årsplaneringen 
inom samtliga områden. 

3.4.2 Bedömning 

Vi kan konstatera att flera av de rekommendationer revisorerna lämnade i samband 
med granskningen 2018 fortfarande kvarstår. 

Vi ser positivt på att räddningstjänstchefen fått i uppdrag att ta fram kontrollmoment 
som komplement till den befintliga egna kontrollen. 

Mot bakgrund av uppföljning kvarstår följande bedömningar och rekommendationer: 
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- Målen som redovisas i handlingsprogrammet såväl säkerhetsmål som 
prestationsmål är för generella för att ha en styrande effekt. 

- Styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet måste ske på ett bättre 
och tydligare sätt. 

I handlingsprogrammet saknas det en aktuell riskanalys. Förtroendevalda tar 
inte någon aktiv  deli  arbetet med riksinventering och riskanalyser. 

- Ytterligare kontrollmoment bör upprättas för räddningstjänstens dagliga 
insatser/uppdrag som en komplettering av den befintliga egna kontrollen. 

Direktionen bedöms utöva en svag politisk styrning av förbundets 
räddningstjänst. 

3.5 Intern kontroll 
Revisonsgranskningen av Västra Mälardalens kommunalförbund intern kontroll ingick i 
revisionsplanen för 2017. Syftet med granskningen var att bedöma om förbundets har 
en tillräcklig och ändamålsenlig intern kontroll. I granskningen har ingått en uppföljning 
av tidigare granskningar intern kontroll 2015 samt intern kontroll 2016. Granskningen 
omfattade uppföljning av 2017 års interna kontroll samt plan för 2018 års interna 
kontroll. 

3.5.1 Rekommendationer och uppföljning 

Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med 
granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit med 
anledning av dessa. 

Rekommendation 

Ytterligare kontrollmoment upprättas för räddningstjänsten. 

Uppföljning 

Den administrativa förvaltningen genomförde 2017 ett stort arbete med att analyser 
och ta fram vad som är relevant att analysera i väsentlighet- och riskanalysen. I denna 
uppföljning har dock framkommit att ekonomichefen upplever att det i detta avseende 
inte finns någon sammankoppling mellan den administrativa förvaltningen och 
räddningstjänsten. 

Internkontrollplan för 2019 antogs av direktionen 2018-12-13, § 45. I intern-
kontrollplanen för 2019 har ytterligare kontrollmoment lagts till för räddningstjänsten 
rörande möjligheter till insats vid fler larm samtidigt. 
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Rekommendation 

Se över hur dokumentation av rapportering av resultatet av den interna kontrollen till 
medlemskommunerna och revisorerna ska gå till. 

Uppföljning 

Kommunicering av den interna kontrollen till direktionen samt medlemskommunerna 
görs via arbetet med risk- och väsentlighetsanalysen. Risk- och väsentlighetsanalysen 
beslutas av direktionen, protokollförs och förmedlas via protokoll vidare till 
medlemskommunerna, revisionen samt allmänheten. 

3.5.2 Bedömning 

Vi kan konstatera att de rekommendationer som lämnades i revisionsrapporten har 
åtgärdats. 

3.6 Granskning årsredovisning 2017 (2015, 2016) med fokus på 
uppföljning av målen 
Revisorerna genomför årligen en översiktlig granskning av Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds bokslut och årsredovisning i enlighet med Kommunallagen. Syftet 
är att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
förbundsdirektionen beslutat. I denna granskning har en uppföljning gjorts av 
årsredovisningarna från år 2015, 2016 samt 2017. 

3.6.1 Rekommendationer och uppföljning 

Nedan presenteras de bedömningar och rekommendationer som lämnades i samband 
med granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit 
med anledning av dessa. 

Rekommendation (2015, 2016 samt 2017) 

Vi saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen som 
sammanfattar respektive verksamhets mål mot de övergripande verksamhetsmålen. 
Förbundet skall göra en utvärdering av den totala måluppfyllelsen, som är av betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Vår uppföljning av kommunalförbundets samlade 
målavstämning har därför inte varit möjlig att genomföra. 

Uppföljning 

I samtal med ekonomichefen framgår det att i Västra Mälardalens kommunalförbund 
fastställs mål per avdelning. Räddningstjänsten har eget handlingsprogram i vilket de 
fastställer verksamhetsmål. De olika 
tillvägagångssätten innebär att 
uppföljning sker på två sätt. Med 
utgångspunkt i den administrativa 
verksamheten anser ekonomichefen att 
kommunalförbundet har en samlad 
bedömning. De har nu till 2018 lagt till 
en samlad bedömning av 
verksamhetsmålen genom "stoppljus" 
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(se bild) i delårsrapporten och planerar att inkludera en samlad bedömning i 
årsrapporten. Detta gäller dock enbart administrativa avdelningen, räddningstjänsten 
har andra mål som är kopplade till deras handlingsprogram. Kommunalförbundets 
verksamheter utgår från samma politisk beslutade mål men dessa är sedan nedbrutna 
och formade utifrån de två olika avdelningarna. 

Rekommendation (2015 samt 2016) 

Förbundet bör följa upp löpande hur man hanterar kostnadsutvecklingen i 
verksamheterna och bedriva en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning som kan 
uppmärksamma onödiga kostnadsdrivande orsaker tidigare. 

Uppföljning 

Ekonomichefen meddelar att det sker en kontinuerlig uppföljning av 
kostnadsutvecklingen i förbundet. Uppföljningen genomförs både månadsvis samt 
halvårsvis och redovisas vid till direktionen vid dess sammanträden. Uppföljningen har 
möjliggjort för kommunalförbundet att fastställa inom vilka områden kostnaderna 
springer iväg. Bristande kommunikation mellan kommunalförbundet och kommunerna 
bidrar till att kostnadsdrivande orsaker inte uppmärksammas i god tid för en 
ändamålsenlig planering. 

3.6.2 Bedömning 

Vi kan utifrån vad som framkommit i vår uppföljande granskning konstatera att 
rekommendationen gällande samlad bedömning av måluppfyllelsen i 
förvaltningsberättelsen delvis kvarstår. Uppföljning av om den samlad bedömning av 
förbundets mål har gjorts kommer att kunna göras i samband med årsredovisning 
2018. 

Mot bakgrund av uppföljning kvarstår följande rekommendationer: 

- Vi saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen 
som sammanfattar respektive verksamhets mål mot de övergripande 
verksamhetsmålen. Förbundet skall göra en utvärdering av den totala 
måluppfyllelsen, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår 
uppföljning av kommunalförbundets samlade målavstämning har därför inte 
varit möjlig att genomföra. 

- Förbundet bör följa upp löpande hur man hanterar kostnadsutvecklingen i 
verksamheterna och bedriva en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning som 
kan uppmärksamma onödiga kostnadsdrivande orsaker tidigare. 

3.7 Granskning delårsrapport 2018 (2015, 2016, 2017) med fokus på 
uppföljning av målen 
Revisorerna genomför årligen en översiktlig granskning av Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds delårsrapport i enlighet med Kommunallagen. Syftet är att bedöma 
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som förbundsdirektionen 
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beslutat. I denna granskning har en uppföljning gjorts av årsredovisningarna från år 
2015, 2016, 2017 samt 2018. 

3.7.1 Rekommendationer och uppföljning 

Nedan presenteras de bedömningar och rekommendationer som lämnades i samband 
med granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit 
med anledning av dessa. 

Rekommendation (2016 samt 2017) 

Vi rekommenderar att förbundsdirektionen ser över sin process för att bedöma 
måluppfyllelsen kopplat till de övergripande målen så att de kan utgöra ett stöd för 
förbundsdirektionen i dess målstyrning vid både delårs- och helårsbokslut. 

Uppföljning 

Administrativ förvaltning använder sig av modellen "stoppljus" för redovisning av 
måluppfyllelse. Utifrån hur väl målet är uppnått markeras det med symbol och färg 
enligt matris (se 3.6.1). Verksamheterna utgår från en mall i vilken de redogör för 
måluppfyllelsen. I mallen dokumenteras beskrivning varför mål eventuellt inte är 
uppfyllt samt handlingsplan. Administrativ förvaltning bearbetar årligen målen i 
samband med verksamhetsplaneringen och bryts ner i aktiviteter och underaktiviteter 
för att sedan kopplas direkt till medarbetare via medarbetarsamtalen. 

Rekommendation (2018) 

Delårsrapporten saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i 
förvaltningsberättelsen. 

Uppföljning 

Räddningstjänsten bedriver sin måluppfyllelse utifrån det handlingsprogram som de 
antagit, varav måluppföljningen inte sker i enlighet med administrativ förvaltning. 
Mellan förvaltningarna är det stuprör och en samstämmighet är svår att uppnå då 
verksamheterna bedrivs på skilda vis. 

3.7.2 Bedömning 

Vi kan utifrån vad som framkommit i vår uppföljande granskning konstatera att 
rekommendationen gällande samlad bedömning av måluppfyllelsen i 
förvaltningsberättelsen delvis kvarstår. Uppföljning av om den samlad bedömning av 
förbundets mål har gjorts kommer att kunna göras i samband med delårsrapport 2018. 

Mot bakgrund av uppföljning kvarstår följande bedömningar och rekommendationer: 

- Delårsrapporten saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i 
förvaltningsberättelsen. 
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1 Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av Västra Mälardalens kommunalförbunds förtroendevalda 
revisorer genomfört en uppföljning samtliga granskningar genomförda under 
mandatperioden 2015- 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Syftet med granskningen har varit att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån 
identifierade förbättringsområden/rekommendationer.  
Vi kan efter uppföljningen konstatera att ett åtgärder har vidtagits rörande ett antal 
rekommendation men att flera rekommendationer fortfarande kvarstår.  
Mot bakgrund av uppföljningen kvarstår följande rekommendationer: 
 

Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen  

- Att lönekontoret enbart ska registrera påskrivna anställningsavtal.  
Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR  

- Säkerställa att arbetet med att kartlägga och implementera förbundets specifika 
åtgärder i samband med införandet av dataskyddsförordningen fortsätter.  

Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning  

- Målen som redovisas i handlingsprogrammet såväl säkerhetsmål som 
prestationsmål är för generella för att ha en styrande effekt. 

- Styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet måste ske på ett bättre 
och tydligare sätt.   

- I handlingsprogrammet saknas det en aktuell riskanalys. Förtroendevalda tar 
inte någon aktiv del i arbetet med riksinventering och riskanalyser. 

- Ytterligare kontrollmoment bör upprättas för räddningstjänstens dagliga 
insatser/uppdrag som en komplettering av den befintliga egna kontrollen. 

- Direktionen bedöms utöva en svag politisk styrning av förbundets 
räddningstjänst. 

Granskning årsredovisning med fokus på uppföljning av målen (2015, 2016, 2017) 
- Vi saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen 

som sammanfattar respektive verksamhets mål mot de övergripande 
verksamhetsmålen. Förbundet skall göra en utvärdering av den totala 
måluppfyllelsen, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår 
uppföljning av kommunalförbundets samlade målavstämning har därför inte 
varit möjlig att genomföra. 

- Förbundet bör följa upp löpande hur man hanterar kostnadsutvecklingen i 
verksamheterna och bedriva en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning som 
kan uppmärksamma onödiga kostnadsdrivande orsaker tidigare 
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Granskning delårsrapport (2015, 2016, 2017, 2018) 

- Delårsrapporten saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i 
förvaltningsberättelsen.  

 

2 Inledning/bakgrund 
KPMG har på uppdrag av Västra Mälardalens kommunalförbunds förtroendevalda 
revisorer genomfört en uppföljning samtliga granskningar genomförda under 
mandatperioden 2015- 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Under åren 2015-2018 har KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 
genomfört följande granskningar: 
 

2015  

 Granskning inköp och upphandling  
 Granskning intern kontroll 
 Granskning delårsrapport 2015 
 Granskning årsredovisning 2015 med fokus på uppföljning av målen  

2016 

 Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen  
 Granskning av intern kontroll  
 Granskning delårsrapport 2016 
 Granskning årsredovisning 2016 med fokus på uppföljning av målen  

2017  
 Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR  
 Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning  
 Granskning intern kontroll  
 Granskning delårsrapport 2017 
 Granskning årsredovisning 2017 med fokus på uppföljning av målen  

2018  
  Granskning delårsrapport 2018 med fokus på uppföljning av målen 
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2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån 
identifierade förbättringsområden/rekommendationer avseende samtliga granskningar 
genomförda 2015-2018 enligt punkt 2.  

2.2 Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

— Kommunallagen  
— Resultatet från tidigare granskningar 

2.3 Ansvarig nämnd  
Granskningen avser direktionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund  

2.4 Projektorganisation/granskningsansvarig  
Granskningen har utförts av Lovisa Jansson, kommunal yrkesrevisor. Karin Helin 
Lindqvist har deltagit i sin roll som kundansvarig.  

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Insamling och genomläsning av yttranden och därtill hörande dokument och planer 
som har betydelse för granskningens genomförande.  

— Avstämningar/intervjuer med ansvariga tjänstemän  

— Analys och bedömning av resultat av insamlade yttranden, dokument, egna 
verifieringar och intervjuer.  

2.6 Läshänvisningar  
Den här rapporten innehåller text som hämtats från de granskningar som följts upp 
samt de yttranden som följde. För att förenkla för läsaren har texterna från rapporterna 
och yttrandena förkortats och omarbetats i syfte att sammanfatta dem och för att infoga 
dem i den här rapportens disposition.  
 

3 Resultat av uppföljningen  
3.1 Granskning av inköp och upphandling  

Syftet med revisionsgranskningen var att bedöma om kommunalförbundets 
organisation var ändamålsenlig och effektiv i förhållande till medlemskommunernas 
efterfrågan på upphandlingsstöd. Syftet var även att bedöma om rutiner och processer 
var utformade så att gällande lagstiftning samt medlemskommunernas policys och 
riktlinjer följdes. Granskningen omfattade rutiner, regelverk och organisation både inom 
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Västra Mälardalens kommunalförbund och i medlemskommunerna (exkl. 
Surahammars kommun). 

3.1.1 Rekommendationer och uppföljning  
Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med 
granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit med 
anledning av dessa. 
Rekommendation  
Tydliggör ansvar mellan Upphandlingsenheten och medlemskommunerna när det 
gäller att upprätta och fastställa styrdokument avseende inköp och upphandling.  
Uppföljning  
Nya styrdokument har upprättats och överlämnade till respektive medlemskommun för 
behandling. Upphandlingsenheten har tillsammans med respektive kommunchef utifrån 
BAS-överenskommelsen arbetat med att klargöra ansvarsfördelningen mellan 
kommunerna och upphandlingsenheten. Inköpsgrupperna har även varit del i 
arbetsprocessen. Styrdokumenten har vid ett första skeende behandlats i direktionens 
arbetsutskott för att sedan tas vidare till respektive kommun för beslut.  
 
Rekommendation  
Att medlemskommunerna ser över gällande styrdokument så aktuella styrdokument är 
antagna inom kommunen och överensstämmer dels med de styrdokument som 
Upphandlingsenheten upprättat, dels med de styrdokument som återfinns på 
kommunens hemsida.  
Uppföljning  
Enligt avdelningschefen för specialistavdelningen1 är de styrdokument som finns 
rörande inköp och upphandling aktuella och antagna av förbundet och 
medlemskommunerna.  
 
Rekommendation  
Att riktlinjer för direktupphandlingar under 100 tkr tydliggörs i medlemskommunerna.  
Uppföljning  
Utbildningsbehovet behandlas regelbundet vid de återkommande 
inköpsgruppsträffarna i vilka samtliga kommuner deltar (Surahammar via 
inköpssamordnare). Upphandlingsenheten har informerat verksamheter i både 
kommuner och bolag samt chefer och politiker gällande riktlinjer för inköp och 
upphandling.  
Stödmaterial för hantering av direktupphandling, information samt mallar finns enligt 
avdelningschef för specialistavdelningen att tillgå via medlemswebben.   

 
1 Upphandlingsenheten ingår i specialistavdelningen  
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Stödmaterialet och riktlinjer för hantering av direktupphandlingar gäller både inköp över 
och under 100 tkr. Detta har inkluderats i informationen som har gått ut till 
verksamheter, chefer och politiker.  

3.1.2 Bedömning  
Utifrån vad som har framkommit i den här uppföljningen kan vi konstatera att arbetet 
har utvecklats i enlighet med de rekommendationer som lämnades till 
kommunalförbundet i samband med granskningen.  

3.2 Granskning av intern lönehanteringsprocess  
Revisionsgranskningen intern kontroll lönehanteringsprocessen ingick i revisionsplanen 
för 2016. Syftet var att bedöma om Västra Mälardalens kommunalförbund samt 
medlemskommunernas (exkl. Surahammar) har en tillfredställande interna kontroll av 
lönehanteringsprocessen. Granskningen omfattade lönekontorets 
lönehanteringsprocess i Västra Mälardalens kommunalförbund, samt 
lönehanteringsprocessen för anställda i Köpings kommun, Arboga kommun och 
Kungsörs kommun. 

3.2.1 Rekommendationer och uppföljning 
Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med 
granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit med 
anledning av dessa. 
Rekommendation  
Att lönekontoret ser över sina egna rutiner för att arbeta mer enhetligt och säkerställer 
att lönesystemen används enhetligt.  
Uppföljning  
Lönekontoret har uppdaterat ”lönehandboken med avsikt att säkerställa en enhetlig 
process. Lönehandboken är ett internt material som enbart är ämnat för handläggarna. 
Syftet är att så långt det är möjligt hantera kommunerna lika med undantag för 
exempelvis olika kollektivavtal.  
 
Rekommendation  
Att lönekontoret säkerställer behörighet för att attestera löneposter gentemot attestlista 
innan de registreras i personalsystemet. 
Uppföljning  
Lönekontoret har inte kunnat säkerställa behörighet för att attestera löneposter 
gentemot attestlista innan de registreras i personalsystemet då attestlistor från 
medlemskommunerna saknas.  
 
Rekommendation  
Att lönekontoret enbart ska utbetala löner som är korrekt attesterade.  
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Uppföljning  
För att säkerställa att lönekontoret enbart utbetalar löner som är korrekt attesterade 
togs det i oktober 2017 fram en checklista för chefer, Chefens checklista inför lönebryt. 
Checklistan ger stöd åt cheferna i sitt arbete i lönehanteringssystemet Personec.  
Inom förbundet finns det utbildning för både chefer och administratörer i hur löner 
korrekt ska attesteras och hanteras i lönehanteringssystemet. Samtliga nya chefer 
kallas till utbildning 
 
Rekommendation  
Att lönekontoret säkerställer att samtliga kontroller verkställs vid varje lönekörning.  
Uppföljning  
Västra Mälardalens kommunalförbund har tagit fram en checklista för lönehandläggare 
över kontrollmoment vid lönekörning. Enligt lönekontoret genomför de omgående 
kontroll efter lönebryt och eventuella felaktigheter korrigerar efterföljande måndag.  
 
Rekommendation  
Att lönekontoret enbart ska registrera påskrivna anställningsavtal.  
Uppföljning  
För att säkerställa att enbart påskrivna anställningsavtal registreras av lönekontoret har 
informationsinsatser till kommunerna om vikten av påskrivet avtal genomförts av 
lönekontoret. Utifrån vad som framkommit vid intervju upplevs informationsinsatserna 
ha lett till en stor förbättring. Det pågår ett utvecklingsarbete med framtagning av ny 
modul, automatisering vid framtagande av anställningsavtal. Planen är att modulen ska 
implementeras under första kvartalen 2019.  
 
Rekommendation  
Att lönekontoret genomför riskanalys och tar ställning till om internkontrollplanen 
avseende lönehanteringen bör innehålla fler kontrollmoment.  
Uppföljning  
Identifierade risker inom löneprocessen finns med som faktorer i VMKFs 
internkontrollplan. Vid intervju uppges att lönekontoret under flera års tid har identifierat 
och inkluderat riskerna i internkontrollplanen.  
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Rekommendation  
Att lönekontoret tillser att utveckla och fastställa rutiner för löneprocessen samt tillse att 
dessa efterlevs genom en god intern kontroll.  
Uppföljning  
Det pågår fortlöpande identifiering, utveckling samt uppföljning av processer. 
Avstämningsträffar och planering av arbetet sker i större omfattning under de senaste 
åren. Det sker även regelbundna träffar med lönechef och HR-chefer.  
Särskilda kontaktpersoner är utsedda på löneavdelningen för att kommunernas 
personalavdelningar ska få enkel och snabb kontakt och hantering.  
 
Rekommendation  
Att en åtgärdsplan upprättas för att rätta till i granskningen identifierade brister.  
Uppföljning  
Lönekontoret har arbetat fram en handlingsplan i samarbete med HR-chef för 
respektive medlemskommun. Handlingsplanen följs upp regelbundet och lönekontoret 
upplever att dialogen med medlemskommunerna är ändamålsenlig.  

3.2.2 Bedömning 
Vi kan konstatera och ser positivt på att flera av de rekommendationer som revisorerna 
lämnade i samband med granskningen har åtgärdats. Dock kvarstår ett antal 
rekommendationer helt eller delvis.  
Vi ser positivt på att lönekontoret i samråd med HR-chefer inom medlemskommunerna 
sedan granskningen har tagit fram en handlingsplan över åtgärder för att rätta till de i 
granskningen identifierade risker. 
Det är även positivt att lönekontoret både har reviderat befintliga rutiner och tagit fram 
uppdaterade checklistor för att säkerställa en enhetlig och korrekt process. Genom 
utbildningsinsatser förstärks kunskapen inom både medlemskommunerna och 
förbundet över processen.  
Att lönekontoret redogör att de inte kunnat säkerställa behörighet för att attestera 
löneposter gentemot attestlistan i brist på attestlistor från kommunerna anser vi inte 
vara godtagbart. Lönekontoret bör säkerställa att behörighet för att löneposter inte 
attesteras av obehöriga.  
När det gäller risk- och väsentlighetsanalysen konstaterar vi att en riskanalys har 
genomförts och förbundet har tagit ställning till om internkontrollplanen bör innehålla 
fler kontrollmoment. Vi noterar dock att endast två riskmoment kopplade till 
lönehanteringsprocessen har riskbedömts. Rekommendationen är åtgärdad men enligt 
vår bedömning omfattar en fullständig risk- och väsentlighetsanalys beträffande hela 
lönehanteringsprocessen rimligen fler än två riskmoment.   
Mot bakgrund av uppföljning kvarstår följande rekommendationer: 

- Att lönekontoret enbart ska registrera påskrivna anställningsavtal.  
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3.3 Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR 
Syftet med revisionsgranskningen som genomfördes 2017 var att bedöma hur 
kommunalförbundet samt kommunerna hade förberett sig inför införandet av 
dataskyddsförordningen. Granskningen omfattade kommunstyrelsens övergripande 
tillsyn i respektive kommun samt direktionen i Västra Mälardalens kommunalförbund.  

3.3.1 Rekommendationer och uppföljning  
Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med 
granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit med 
anledning av dessa. 
Rekommendation  
Klargöra ansvarsfördelningen mellan VMFK och medlemskommunerna avseende 
arbetsuppgifter  
Uppföljning  
Ansvarsfördelningen mellan Västra Mälardalens kommunalförbund och 
medlemskommunerna avseende arbetsuppgifter i samband med införandet av 
dataskyddslagen är klarlagd och redogjord för förbundsdirektionen vid direktionsmöte 
2018-05-23. Som dataskyddsombud tillsattes Per Waldin, Köpings kommun till 
dataskyddsombud. Beslutet fastställdes gälla från 2018-05-25 i samband med att 
dataskyddsförordningen trädde i kraft och ersatte personuppgiftslagen. 
Förbundsdirektionen informerades vid direktionsmötet 2018-05-23 om Västra 
Mälardalens Kommunalförbunds handlingsplan av åtgärder, ansvarsfördelning samt 
identifierad process kopplat till system.  
 
Rekommendation  
Säkerställa att arbetet med att kartlägga och implementera förbundets specifika 
åtgärder i samband med införandet av dataskyddsförordningen fortsätter.  
Uppföljning  
Lönekontoret rapporterar att de fortsatt har säkerställt arbetet med att kartlägga och 
implementera förbundets specifika åtgärder i samband med införandet av 
dataskyddsförordningen.  
Enligt uppgift från lönekontoret är arbetet med att utse organisation med ansvariga, 
beslut om policy, identifiering av process kopplat till alla system genomfört och klart. 
Undertecknade PuB-avtal med kommunerna finns på plats. Arbete med kartläggning 
och dokumentation av DraftIT pågår.  
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Rekommendation  
Klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade åtgärderna.  
Uppföljning  
Resursåtgången för kartläggning av system uppskattas av Administrativa avdelningen 
initialt göra i anspråk ca 0,5 tjänst. Efter initial fas bedöms resursåtgång till ca 0,2 
tjänst.  
 
Rekommendation  
Säkerställa att direktionen håller sig informerade rörande det pågående arbetet kring 
införandeprocessen.  
Uppföljning  
Förvaltningschef för Administration och räddningschef ansvarar för att 
förbundsdirektionen hålls löpande informerad vid planerade möten eller vid behov.  
 

3.3.2 Bedömning  
Vi kan konstatera att de rekommendationer som lämnades i revisionsrapporten har 
åtgärdats alternativt håller på att åtgärdas.  
Enligt uppgift har flera av förbundets specifika åtgärder implementerats och det pågår 
en implementeringsprocess för de kvarstående. Det som vid skrivande tillfälle 
fortfarande kvarstår är den pågående kartläggningen och dokumenteringen av DraftIT 
samt utbildning och information som tilldelas medarbetare fortlöpande.  
Mot bakgrund av uppföljning kvarstår följande rekommendation: 

- Säkerställa att arbetet med att kartlägga och implementera förbundets specifika 
åtgärder i samband med införandet av dataskyddsförordningen fortsätter.  

3.4  Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning  
Syftet med revisionsgranskningen som genomfördes 2017 var att bedöma om 
direktionen Västra Mälardalens kommunalförbunds (VMKF) utövade en 
tillfredsställande styrning och internkontroll avseende räddningstjänsten. Granskningen 
hade även som syfte att bedöma huruvida kommunstyrelserna i Arboga, Kungsör och 
Köpings kommun på ett ändamålsenligt vis utövade uppsikt över VMKF räddningstjänst 
samt hur respektive kommunstyrelse utövade sitt ansvar som krisledningsnämnd. 
Granskningen omfattade räddningstjänsten inom VMKF samt kommunstyrelserna i 
Arboga, Kungsör och Köpings kommun. 

3.4.1 Bedömningar, rekommendationer och uppföljning  
Nedan presenteras de bedömningar och rekommendationer som lämnades i samband 
med granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit 
med anledning av dessa. 
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Bedömning  
Målen som redovisas i handlingsprogrammet såväl säkerhetsmål som prestationsmål 
är för generella för att ha en styrande effekt. 
Uppföljning  
Handlingsprogram för räddningstjänsten är upprättade och antagna i enlighet med 
gällande lagstiftning. Räddningstjänstchefen uppger att mål är svåra att definiera mer 
ingående då det är svårt att förutsätta en händelses omfattning.  
 
Bedömning  
Styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet måste ske på ett bättre och 
tydligare sätt.   
Uppföljning  
Räddningstjänsten i Västra Mälardalens 
kommunalförbund utför i det förebyggande 
arbetet tillsyner. Sedan 2015 har detta 
inneburit att fokus ligger på tillsyner av 
verksamheter i vilket människor sover. Det 
övergripande målet är att sänka antalet 
omkomna.  
I årsredovisningen 2017 redovisas målet för 
den förebyggande verksamheten som delvis uppfyllt.  
 
 
Bedömning  
I handlingsprogrammet saknas det en aktuell riskanalys. Förtroendevalda tar inte 
någon aktiv del i arbetet med riksinventering och riskanalyser. 
Uppföljning  
Till handlingsprogrammet har det inte upprättats en aktuell riskanalys. Som bakgrund 
till handlingsplan finns det en äldre version av riskanalys som räddningstjänstchefen 
upplever funktionell.  
 
Bedömning  
Räddningstjänsten sköts i enlighet med upprättade handlingsprogram men 
uppföljningen är svag. 
Uppföljning  
Direktionen i VMKF består av kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande för 
respektive medlemskommun. Större händelser inom räddningstjänstens verksamhet 
förmedlas till direktionen via direktionsmöten. Vid behov sker kommunicering av 
omfattande händelse direkt till berörd kommun genom kommunalråd.  
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Uppföljning av räddningstjänstens verksamhet samt ekonomisk uppföljning sker via 
delårsbokslut samt årsbokslut. Räddningstjänsten redovisar ekonomisk ställning till 
direktionen per sista april.  
 
Bedömning  
Ytterligare kontrollmoment bör upprättas för räddningstjänstens dagliga 
insatser/uppdrag som en komplettering av den befintliga egna kontrollen. 
Uppföljning  
Räddningstjänstschefen har fått i uppdrag av direktionen att ta fram relevanta 
kontrollmoment. Förslag på flera olika kontrollmoment och mått ska presenteras för 
kommunalförbundets direktion vid direktionsmötet i februari 2019.  
 
Bedömning  
Direktionen bedöms utöva en svag politisk styrning av förbundets räddningstjänst. 
Uppföljning  
Direktionens protokoll från år 2018 redovisar främst information om räddningstjänstens 
insatser. Av protokollen framgår inte att direktionen i några ärenden genom beslut styr, 
följer upp och vidtar åtgärder under löpande år. 
 
Bedömning  
Dialogen mellan förbundets och medlemskommunerna måste förändras och 
tydliggöras. Dialog med förbundet bör anpassas till kommunernas årsplanering 
avseende ekonomisk och verksamhetsmässig planering och uppföljning. 
Uppföljning  
Respektive kommunchef för medlemskommun i Västra Mälardalens kommunalförbund 
deltar regelbundet i kommunchefsträffar. Dessa träffar sker varje månad och mer 
frekvent än direktionens sammanträden. Kommunchefsträffarna har en tydlig form och 
ordning. Räddningstjänstchefen upplever att detta forum är ändamålsenligt och 
effektivt för att stärka dialogen mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. 
Västra Mälardalens kommunalförbund har tillsammans med sina medlemskommuner 
infört ”utökad samverkan” och upprättat ett årshjul för att underlätta årsplaneringen 
inom samtliga områden.  

3.4.2 Bedömning  
Vi kan konstatera att flera av de rekommendationer revisorerna lämnade i samband 
med granskningen 2018 fortfarande kvarstår.  
Vi ser positivt på att räddningstjänstchefen fått i uppdrag att ta fram kontrollmoment 
som komplement till den befintliga egna kontrollen.  
Mot bakgrund av uppföljning kvarstår följande bedömningar och rekommendationer: 
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- Målen som redovisas i handlingsprogrammet såväl säkerhetsmål som 
prestationsmål är för generella för att ha en styrande effekt. 

- Styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet måste ske på ett bättre 
och tydligare sätt.   

- I handlingsprogrammet saknas det en aktuell riskanalys. Förtroendevalda tar 
inte någon aktiv del i arbetet med riksinventering och riskanalyser. 

- Ytterligare kontrollmoment bör upprättas för räddningstjänstens dagliga 
insatser/uppdrag som en komplettering av den befintliga egna kontrollen. 

- Direktionen bedöms utöva en svag politisk styrning av förbundets 
räddningstjänst. 

3.5 Intern kontroll  
Revisonsgranskningen av Västra Mälardalens kommunalförbund intern kontroll ingick i 
revisionsplanen för 2017. Syftet med granskningen var att bedöma om förbundets har 
en tillräcklig och ändamålsenlig intern kontroll. I granskningen har ingått en uppföljning 
av tidigare granskningar intern kontroll 2015 samt intern kontroll 2016. Granskningen 
omfattade uppföljning av 2017 års interna kontroll samt plan för 2018 års interna 
kontroll.   

3.5.1 Rekommendationer och uppföljning 
Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med 
granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit med 
anledning av dessa. 
 
Rekommendation  
Ytterligare kontrollmoment upprättas för räddningstjänsten.  
Uppföljning  
Den administrativa förvaltningen genomförde 2017 ett stort arbete med att analyser 
och ta fram vad som är relevant att analysera i väsentlighet- och riskanalysen. I denna 
uppföljning har dock framkommit att ekonomichefen upplever att det i detta avseende 
inte finns någon sammankoppling mellan den administrativa förvaltningen och 
räddningstjänsten.    
Internkontrollplan för 2019 antogs av direktionen 2018-12-13, § 45. I intern-
kontrollplanen för 2019 har ytterligare kontrollmoment lagts till för räddningstjänsten 
rörande möjligheter till insats vid fler larm samtidigt. 
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Rekommendation  
Se över hur dokumentation av rapportering av resultatet av den interna kontrollen till 
medlemskommunerna och revisorerna ska gå till.  
Uppföljning  
Kommunicering av den interna kontrollen till direktionen samt medlemskommunerna 
görs via arbetet med risk- och väsentlighetsanalysen. Risk- och väsentlighetsanalysen 
beslutas av direktionen, protokollförs och förmedlas via protokoll vidare till 
medlemskommunerna, revisionen samt allmänheten.   

3.5.2 Bedömning  
Vi kan konstatera att de rekommendationer som lämnades i revisionsrapporten har 
åtgärdats.  

3.6 Granskning årsredovisning 2017 (2015, 2016) med fokus på 
uppföljning av målen 
Revisorerna genomför årligen en översiktlig granskning av Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds bokslut och årsredovisning i enlighet med Kommunallagen. Syftet 
är att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
förbundsdirektionen beslutat. I denna granskning har en uppföljning gjorts av 
årsredovisningarna från år 2015, 2016 samt 2017.  

3.6.1 Rekommendationer och uppföljning  
Nedan presenteras de bedömningar och rekommendationer som lämnades i samband 
med granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit 
med anledning av dessa. 
Rekommendation (2015, 2016 samt 2017) 
Vi saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen som 
sammanfattar respektive verksamhets mål mot de övergripande verksamhetsmålen. 
Förbundet skall göra en utvärdering av den totala måluppfyllelsen, som är av betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Vår uppföljning av kommunalförbundets samlade 
målavstämning har därför inte varit möjlig att genomföra. 
Uppföljning  
I samtal med ekonomichefen framgår det att i Västra Mälardalens kommunalförbund 
fastställs mål per avdelning. Räddningstjänsten har eget handlingsprogram i vilket de 
fastställer verksamhetsmål. De olika 
tillvägagångssätten innebär att 
uppföljning sker på två sätt. Med 
utgångspunkt i den administrativa 
verksamheten anser ekonomichefen att 
kommunalförbundet har en samlad 
bedömning. De har nu till 2018 lagt till 
en samlad bedömning av 
verksamhetsmålen genom ”stoppljus” 
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(se bild) i delårsrapporten och planerar att inkludera en samlad bedömning i 
årsrapporten. Detta gäller dock enbart administrativa avdelningen, räddningstjänsten 
har andra mål som är kopplade till deras handlingsprogram. Kommunalförbundets 
verksamheter utgår från samma politisk beslutade mål men dessa är sedan nedbrutna 
och formade utifrån de två olika avdelningarna.  
 
Rekommendation (2015 samt 2016) 
Förbundet bör följa upp löpande hur man hanterar kostnadsutvecklingen i 
verksamheterna och bedriva en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning som kan 
uppmärksamma onödiga kostnadsdrivande orsaker tidigare. 
Uppföljning  
Ekonomichefen meddelar att det sker en kontinuerlig uppföljning av 
kostnadsutvecklingen i förbundet. Uppföljningen genomförs både månadsvis samt 
halvårsvis och redovisas vid till direktionen vid dess sammanträden.  Uppföljningen har 
möjliggjort för kommunalförbundet att fastställa inom vilka områden kostnaderna 
springer iväg. Bristande kommunikation mellan kommunalförbundet och kommunerna 
bidrar till att kostnadsdrivande orsaker inte uppmärksammas i god tid för en 
ändamålsenlig planering.  
 

3.6.2 Bedömning  
Vi kan utifrån vad som framkommit i vår uppföljande granskning konstatera att 
rekommendationen gällande samlad bedömning av måluppfyllelsen i 
förvaltningsberättelsen delvis kvarstår. Uppföljning av om den samlad bedömning av 
förbundets mål har gjorts kommer att kunna göras i samband med årsredovisning 
2018.  
Mot bakgrund av uppföljning kvarstår följande rekommendationer: 

- Vi saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen 
som sammanfattar respektive verksamhets mål mot de övergripande 
verksamhetsmålen. Förbundet skall göra en utvärdering av den totala 
måluppfyllelsen, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår 
uppföljning av kommunalförbundets samlade målavstämning har därför inte 
varit möjlig att genomföra. 

- Förbundet bör följa upp löpande hur man hanterar kostnadsutvecklingen i 
verksamheterna och bedriva en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning som 
kan uppmärksamma onödiga kostnadsdrivande orsaker tidigare. 

3.7 Granskning delårsrapport 2018 (2015, 2016, 2017) med fokus på 
uppföljning av målen  
Revisorerna genomför årligen en översiktlig granskning av Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds delårsrapport i enlighet med Kommunallagen. Syftet är att bedöma 
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som förbundsdirektionen 



 

Uppföljning av granskningar genomförda under mandatperioden 2015-2018.docx  16 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Västra Mälardalens kommunalförbund  
 Uppföljning av granskningar genomförda under mandatperioden 2015-2018 
 
 2019-03-14 

beslutat. I denna granskning har en uppföljning gjorts av årsredovisningarna från år 
2015, 2016, 2017 samt 2018.  

3.7.1 Rekommendationer och uppföljning  
Nedan presenteras de bedömningar och rekommendationer som lämnades i samband 
med granskningen samt uppföljning av vilka åtgärder kommunalförbundet har vidtagit 
med anledning av dessa. 
Rekommendation (2016 samt 2017) 
Vi rekommenderar att förbundsdirektionen ser över sin process för att bedöma 
måluppfyllelsen kopplat till de övergripande målen så att de kan utgöra ett stöd för 
förbundsdirektionen i dess målstyrning vid både delårs- och helårsbokslut. 
Uppföljning  
Administrativ förvaltning använder sig av modellen ”stoppljus” för redovisning av 
måluppfyllelse. Utifrån hur väl målet är uppnått markeras det med symbol och färg 
enligt matris (se 3.6.1). Verksamheterna utgår från en mall i vilken de redogör för 
måluppfyllelsen. I mallen dokumenteras beskrivning varför mål eventuellt inte är 
uppfyllt samt handlingsplan. Administrativ förvaltning bearbetar årligen målen i 
samband med verksamhetsplaneringen och bryts ner i aktiviteter och underaktiviteter 
för att sedan kopplas direkt till medarbetare via medarbetarsamtalen.  
 
Rekommendation (2018) 
Delårsrapporten saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i 
förvaltningsberättelsen.  
Uppföljning  
Räddningstjänsten bedriver sin måluppfyllelse utifrån det handlingsprogram som de 
antagit, varav måluppföljningen inte sker i enlighet med administrativ förvaltning. 
Mellan förvaltningarna är det stuprör och en samstämmighet är svår att uppnå då 
verksamheterna bedrivs på skilda vis.  

3.7.2 Bedömning  
Vi kan utifrån vad som framkommit i vår uppföljande granskning konstatera att 
rekommendationen gällande samlad bedömning av måluppfyllelsen i 
förvaltningsberättelsen delvis kvarstår. Uppföljning av om den samlad bedömning av 
förbundets mål har gjorts kommer att kunna göras i samband med delårsrapport 2018.  
Mot bakgrund av uppföljning kvarstår följande bedömningar och rekommendationer: 

- Delårsrapporten saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i 
förvaltningsberättelsen.  
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