Leksands kommun
Kom m un revisionen

Kommunrevisionens redogiirelse fiir flr 2015
l. Inledning - revisorernas uppdrag

Kommunrevisionen arbetar pA uppdrag av kommunfullmaktige och har enligt kommunallagen
titl uppgift att, i den omfattning som ltiljer av god revisionssed, granska styrelsens och niimndemas verksamhet samt prdva om deras verksamhet skdts pa ett iindamilsenligt och lrin ekonomisk synpunkt tiltlredsstiitlande satt. Revisorema ska ocksa granska om kommunens rdkenskaper ar rettvisande och om den intema kontrollen som g6rs inom niimndema iir titlrlcklig.

I granskningsuppdraget ingAr iiven att granska och beddma hur viil fullmiiktiges f'aststiillda
mil av betydelse ftir god ekonomisk hushillning uppnis. Denna beddmning sker utifrin de
finansiella och verksamhetsmiissiga mal lbr god ekonomisk hushitlning som fullmiiktige ska
faststiilla.
I denna redogdrelse redovisas <iversiktligt den granskningsverksamhet som bedrivits under
verksamhetsiret 201 5.

2. Granskningsarbetets

former

Viigledande ftjr revisionsarbetet ar kommunallagen, god revisionssed och revisionsreglementet.
Revisorema upphandlar bitriidestjiinsten som stdd i revisionsarbetet och PwC har under aret
haft uppdraget att vara sakkunnigt bifiade.
Revisionen under Aret sker utifrin en revisionsplan som uppdateras varje ir. Planen baseras pA
en beddmning av risk och viisentlighet. I vflrt ldpande granskningsarbete har vi gitt igenom
samtliga protokoll fran kommunstyrelsen och dess utskott samt nemndema.
En viktig del i vArt arbete iir att, tillsammans med vira sakkunniga bitriiden, via f,terkommande samtal med ledande politiker och tjiinstem,in ffilja och reflektera 6ver vad som hiinder
och planeras i verksamheten. Dessa samtal har fii(s i en positiv anda och pi ett konstruktivt
satt.

3. Revisorernas syn pi kommunens ekonomi
Kommunens resultat enligt resultatriikningen iir +41,1 mnkr. Arets resultat innebiir ett 6verskott pA 5,2 % (4,1 %) i relation till skatteintikter och statsbidrag. Verksamhetema redovisar
ett negativt utfall gentemot budget med - 10,7 mnkr. Arets balanskravsresultat uppgar efter
ftirslag om reservering till resultatutjiimningsreserv till 8,0 mnkr (+27,3 mnkr).

I

Kommunen har ett lingsiktigt finansiellt mil om ett dverskott med igenomsnitt minst 3 %
under en femArsperiod. Fdr planperioden 2015-2017 har <iverskottsmAlet tillftiltigt siinkts till
2%o. Arets positiva resultat innebiir att mAlet uppfylls liir det enskilda 6ret. Vi beddmer d[rliir
den finansiella miluppfytlelsen som god. Uppfytlelsen av de verksamhetsmiissiga mAlen bed6mer vi ocksA som god.

.t. Arets granskningsverksamhet

Fiirdjupade granskningsinsatser
Enligt var revisionsplan har det ftirdjupade revisionsarbetet ftir 2015 varit inriktat pA kommunstyrelsens ledning och styming. Under aret har en ftirdjupade granskning inom detta omr6de genom{tirts:

.

Kommunstyrelsens ansvar ftir ledning, styming och uppftljning av kommunkoncemens verksamhet

Resultatet av dessa granskningar har diskuterats vid ett gemensamt seminarium den 1 8 1'ebruari 2016. Huvudtemat utgick fran kommunstyrelsens roll med ansvar bAde som niimnd med
ett direkt ansvar ftir verksamheten samt dvergripande ansvar med uppsikt civer den kommunala verksamheten. Inbjudna till seminariet var ordinarie ledamdter i kommunstyrelsen, ordinarie ledam<jter i utskotten, styrelseordftirande och vice styrelseordltirande i Leksandsbostiider samt sektorschefer. kommundirektdr och VD liir Leksandsbostiider. Seminariet leddes av
revisorema och de personer frin PwC som genomftirt granskningen.
Den sammanfattade revisionella beddmning ar att kommunstyrelsens ledning, styming och
uppftitjning av verksamheten inom kommunen och de kommunala bolagen samt de gemensamma ntimndema som kommunen ing6r i, delvis iir iindamilsenlig och titlriicklig.
Beddmningen er att det finns en otydlighet i roller och ansvar mellan utskotten och kommunstyrelsen mellan utskotten och individniimnden samt mellan utskotten och gemensamma
niimnder. Nar det geller roller och ansvar i kommunstyrelsens uppdrag som beredande organ
till fullm2iktige iir dessa huvudsak iir tydtiga. Vidare iir bedtimning att kommunstyrelsens roll
och ansvar i arbetet med att bryta ner kommunfullmiiktiges mil iir otydligt, och aven kommunstyrelsens uppdrag som utftirare av kommunfullmiiktiges beslut, dvs fungera som niimnd
Niir det giiller uppsikten <iver den samlade kommunala verksamheten iir beddmningen att den
inte fungerar tillfredst[llande men att det delvis finns utarbetade och faststiillda system Iitr en
iindamAlsenlig uppsikt.
Det finns behov av att utveckla agarstyrningen ytterligare. Kommunstyrelsen uppfyller diiremot i huvudsak sitt ansvar vad giiller att leda och styra kommunkoncemen pi ett strategiskt
iindamilsenligt satt ft;r att uppnA Vision 2025.
Granskningsrapporterna finns att lAsa pa kommunens webbplats
httn :/,/uur'. Icksand. se/sr',/Kommun -och-p olitilCKommunensorganisation/Re visorer/Revi sionsraooorter 1,/
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I likhet med ftirra aret skrivs alla rapporter i tvi versioner. Den ena version iir en sammanfattning med inriktning pi att redovisa resultatet av granskningen medan den andra versionen innehiller mer ftirdupning inklusive en redovisning av de iakttagelser som gjorts under granskningsarbetet.

Arliga granskningar
Varje

.
.

ir

iterkommer tvA obligatoriska granskningar. Dessa iir:
Granskning av delarsrapport 2015
Granskning av irsredovisning 2015

Revisorema ska i samband med granskningen av delArsrapporten beddma och uttala sig om
resultatet i delarsrapporten iir liirenligt med de mf,l med betydelse fiir god ekonomisk hushillning som fullmiiktige beslutat om i arsbudgeten och flerirsplanen. Bed6mningen ska rapporteras

till fullmiiktige.

Beddmningen av den redovisning av mAluppfyllelsen som skedde i delarsrapporten per augusti 2015, var att samtliga mAl som fullmiiktige faststallt ftiljdes upp i delarsrappo(en. _Det
ikonomiska resultatet som redovisades i delirsrapporten bed6mdes vara liirenligt med de finansiella mAl som fullmaktige faststiillt ibudget 2015. Vi delade kommunstyrelsens samlade
beddmning att merparten av malen liir verksamhelen helt eller delvis skulle uppfyllas under

iret.

Liipande revisionsarbete
Ut6ver dessa siirskilda granskningsinsatser har revisorema som en del i granskningsarbetet
ocksi tdpande triiffar med {tirtroendevalda och tjansteman.
Minst tvA g6nger per

ir traffar

revisorema kommunfultmiiktiges presidium {tir en avstamning.

Revisorema bevakar l6pande kommunstyrelsens och niimndernas verksamhet. Praktiskt er det
gjort en ansvars{tirdelning diir varje revisor har ett stirskilt ansvar att via protokollen ftilja n6gor,/ nag.u av kommunstyrelsens utskott samt n2imndemas arbete. Vid revisionens sammaniraden ditges <ivriga revisorer de noteringar som respektive revisor giort vid genomgingen.

De kommunala bolagen

Vi genomftir som lekmannarevisorer tiven revision i de kommunala bolagen. VArt uppdrag iir
dar-inriktat pi att granska verksamheten och prriva om verksamheten bedrivits i enlighet med
lullmiiktiges uppdrag.

Granskningsarbetet planeras i samrid med virt revisionsbitr2ide och auktoriserad revisor i respektive bolag. Den auktoriserade revisorn har som huvuduppgift att granska bolagens riikenskaper.

Ar 2015 har vi granskat Leksandsbostiider AB och Dala- vatten och Avfall AB. Granskningen av Leksandsbostiider AB har inriktats pA hur bolaget hanterar kommunens bestiillningar
och hur f,terrapportering till bestiillaren sker. Granskningen av Dala-Vatten och Avfall AB
syftade titl finna ut om bolaget har en iindamilsenlig process vid upphandling samt uppftiljning av upphandling.
J

Lekmannarevisoremas granskningsrapporter i Leksandsbosttider AB, Leksand Vatten AB och
Dala Vatten och Avfall AB bifogas revisionsberiittelsen.
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