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Revisionsrapport – ”Granskning av hantering av arvoden och ersättningar för 

förtroendevalda i Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor” 

På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av hanteringen 

av arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter i Myndighetsnämndens 

för bygg- och miljöfrågor. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.   

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande över bifogad 

revisionsrapport från Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor och Kommunstyrelsen 

till fullmäktiges sammanträde den 12 maj 2022. Yttrandet bör även lämnas till revisionen för 

kännedom. Revisionen önskar i lämnat yttrande en redogörelse över beslutade åtgärder samt 

uppskattat tidsperspektiv för beslutade åtgärder. 

I revisionsrapporten som bifogas framgår väsentliga iakttagelser och rekommendationer.  

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas Myndighetsnämnden för bygg- och 

miljöfrågor att 

▪ Undersöka var i hanteringen av ersättningar brister finns som lett till att ordförande 

felaktigt fått sammanträdesarvode utbetalat trots att detta ingår i årsarvodet. Felaktiga 

utbetalningar bör korrigeras.  

▪ Säkerställa att de förtroendevalda förstår skillnaden mellan olika ersättningar så att 

anspråk görs för rätt ersättning och på rätt grunder.  

▪ Bjuda in ansvariga för det nya systemet så att en grundläggande utbildning 

genomförs så att förutsättningar finns att göra rätt från början.  

 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas Kommunstyrelsen att: 

▪ Undersöka var brister vid utbetalning uppstått, utan att detta upptäcks, som medfört 

att ordförande fått sammanträdesersättning utbetalt trots att det ingår i årsarvodet. 

Felaktiga utbetalningar bör korrigeras.  

▪ Säkerställa att åtgärder vidtas om förtroendevalda gör upprepade överträdelser och 

begär ersättningar som de inte har rätt till.  

▪ Införa krav på kontrollmoment för begäran om förrättningsersättning och begäran om 

ersättning för förlorad arbetsinkomst innan utbetalning görs.  

▪ Utvärdera attestförfarande där tjänstepersoner i nuläget attesterar de förtroendevaldas 

ersättningar, mot bakgrund av att de är i beroendeställning till nämndens ledamöter.  
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Revisorerna rekommenderar även att Kommunfullmäktige uppmärksammar 

Kommunstyrelsen på behovet av att eventuellt se över hanteringen av arvoden även i de 

nämnder som inte omfattats av denna granskning.   
 

 

 På uppdrag från Falu kommuns revisorer 

 

Lars Lundh    Leif Bergh 

Ordf. Kommunrevisionen   Vice ordf. Kommunrevisionen 
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