
Leksands kommun
Kommunrevisionen

Ti II kommunfullm[ktige

Revisionsberiittelse ftir 2016
Vi, av fullrniiktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet sorn bedrivits i styrelse, ndmnder
och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens ftiretag.

Styrelse, namnder och beredningar ansvarar tdr att verksamheten bedrivs enligt giillande mil, beslut
och riktlinjer samt de lagar och fiireskifter som giiller {iir verksamheten. De ansvarar ocksi fiir att det
finns en tillriicklig intem kontroll i verksamheten samt ftir eterredovisning till fullmaktige.

Revisorema ansvarar ltir att granska verksamhet, intem kontroll och riikenskaper samt att prOva om
verksamheten bedrivits enligt fullmiktiges uppdrag och mel samt de lagar och ftireskrifter som galler
fiir verksamheten.

Granskningen har utftirts enligt kommunallagcn, god revisionssed i kommunal verksamhet och kom-
munens revisionsreglemente. Granskningen har genomfbrts med den inriktning och omfattning som
behiivs fiir att ge rimlig grund ftr beddmning och ansvarsprdvning.

Granskningsresultat
Kommunen redovisar ett resultat pi +37,8 mnkr. Verksamheterna redovisar ett negati\4 utfall gente-

mot budget med -1,5 mnkr. Det lagstadgade balanskravet har uppflllts fiir iret. De finansiella mAlen tir
i allt viisentligt uppfrllda. Faststiillt dvergripande <iverskottsmil 6r upp!llt. Uppfollelsen av de verk-
samhetsmissiga milen ?ir i huvudsak god, merparten av milen uppnas helt eller delvis.

Vi bedtimer sammantaget att styrelse, n?imnder och beredningar i Leksand kommun i allt vesentligl
har bedrivit verksamheten pe ett andamilsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande siitt.

Vi bedtimer att r?ikenskaperna i allt vasentiig ar retvisande.

Vi bedtimer sammantaget att resultatet enlipp arsredovisningen i allt v?isentligt iir fdrenligt med de

finansiella mil som fullmiiktige uppstellt.

Vi bedtimer sammantaget att resultatet enligt irsredovisningen i allt \asentligl Ar forenligt raed de

verksamhetsmil som fullrniiktige uppsfillt.

Vi tillstyrker att fuilm?iktige beviljar ansvarsfrihet ftir styrelse, rriimnder och beredningar samt enskilda

ledarncitema i dessa crgan.

Vi tillstyrker att fullmiiktige godkiinner kommunens irsredovisning ltir 2016.

Vi iberopar bifogade redog6relse och rapporter.
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Bilagor till revisionsberafi elsen:

Revisoremas redogorelse
Granskningsrapporter som tidigare inte dverlamnats
Lekmarurarevisoremas granskningsrapporter

Birgit Baith
Revisor

Leksand den 25 aprii 2016




