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Kommunrevisionens redogtirelse fiir ir 2016

l. Inledning - revisorernas uppdrag
Kommunrevisionen arbetar pi uppdrag av kommunfullmiiktige och har enligt kommunallagen
till uppgift au, i den omfattning som ftiljer av god revisionssed, granska styrelsens och niimn-
demas verksamhet samt prdva om deras verksamhet skdts pe efi iindamAlsenligt och fran eko-
nomisk synpunkt tillfredsstiillande siitt. Revisorema ska ocksi granska om kommunens riiken-
skaper iir riittvisande och om den intema kontrollen som gdrs inom niimndema 2ir tillracklig.

I granskningsuppdraget ingat aven att granska och beddma hur viil fullrniiktiges faststiillda
mAl av betydelse ftir god ekonomisk hush6llning uppnis. Denna beddmning sker utifran de

finansiella och verksamhetsmiissiga mil ftir god ekonomisk hushillning som fullmtiktige ska

laststiil la.

I denna redogdrelse redovisas dversiktligt den granskningsverksamhet som bedrivits under
verksamhetsaret 2016.

2. Granskningsarbetets former
Viigledande {iir revisionsarbetet iir kommunallagen, god revisionssed och revisionsreglemen-

tet.

Revisorema upphandlar bitriidestjiinsten som stdd i revisionsarbetet och PwC har under f,ret

haft uppdraget att vara sakkunnigt bitrade.

Revisionen under Aret sker utifrAn en revisionsplan som uppdateras varje ir. Planen baseras pA

en beddmning av nsk och viisentlighet. I v6n idpande gransiiningsarbete har vi gitt igenom

samtliga protokoll fran kommunstyrelsen och dess utskott samt nZimnderna.

En viktig del i virt arbete iir att, tillsammans med vara sakkunniga bitriiden, via iterkom-
mande samtal med ledande politiker och tjiinstemitn ftilja och reflektera 6ver vad som hiinder
och planeras i verksamheten. Dessa samtal har ftirts i en positiv anda och pi ett konstruktivt
sett.

3. Revisorernas syn pA kommunens ekonomi
Kommunens resultat enligt resultatriikningen iir +37,8 mnkr. Arets resultat inneb?ir ett 6ver-
skott pi 4,5 % (5,2%) i relation till skatteintiikter och statsbidrag. Verksamhetema redovisar

ett negativt utfall gentemot budget med -1,5 (-10,7) mnlr. Arets resultat efter balanskravsju-

steringar uppgir till 37,6 mnkr. Aret balanskavsresuttat uppgar efter fbrslag om reservering

till resultatutjiimningsreserv till 8,4 mnkr (+8,0 mnlr). Vi konstaterar att reservering till resul-
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tatutjiimningsreserv inte fiireslAs i enlighet med fullmiiktiges laststiillda rikttinjer. Maximal
reservering kommer att 6verskridas i och med 6rets fiireslagna reservering.

Kommunen har ett langsiktigt finansiellt miil om ett dverskotr med i genomsnitt minst 3 %
under-en femarsperiod. Fdr planperioden 2016-2018 har dverskottsmalet tillftilligt szinkts rill
2vo. Arets positiva resultat innebiir att malet uppftlls f6r det enskilda arer samt Itir planperi-
oden 2014-2018 (4,5%).Yi beddmer diirftir den finansiella mAluppfyllelsen som god. Upp-
fillelsen av de verksamhetsmiissiga milen bedcimer vi ocksi som god.

Ftirdjupade granskningsinsatser
Enligt var revisionsplan har det ftirdjupade revisionsarbetet for 2016 varit inriktat pi l6ne-
kostnader och kompetensltirsdrjning. Under riret har wa fttrdjupade granskning inom deila
omride genomfiirts. Ut6ver ftirdjupade granskningar har tvi ftirstudier genomftirts. Dels av-
seende riiddningstjiinsten, i syfte att identifiera fbrdjupade granskningsomrAden. Dels en ge-

mensam tiirstudie med liinets dvriga kommuner och landstinget avseende samhiillsbetalda re-
sor:

Fdrdjupade granskningar inom ldnehantering och kompetensltirsdrjning:
o Granskning avkompetensftirsdrjning

Den samlade beddmningen efter genomftird granskning iir att kommunstyrelsen i viisentliga
delar har en iindamAlsenlig styrning och uppftiljning av kompetensttrsdrjningen. Fdr att ytter-

ligare stiirka stymingen och pA si siu bidra till ftlrbiittrade lbrutsiittningar liir den framtida
kornpetensftirsdrjningen rekommenderas att en kommungemensam strategi fttr framtida kom-
petensltirsdrjning arbetas fram, att avgArrgssamtal genomftirs konsekvent, samt att systema-

tiska analysera sjukfrAnvarons orsaker och bakomliggande orsaker till liga viirden inom med-

arbetlrunders<ikni ngen.
o Granskning av idnehantering

Den samlade be<iSmningen iir att kommunstyrelsen inte har siikerstAllt en helt tillfredsstiil-
larrde irrlern slyniing och kontroll av pi'ocesser och rrrtiner inorrr l0nehanteringen. Av tolv
kontrollmil upprylls tre i sin helhet medan av dvriga korrtrollmel iir ett inte uppryllt medan

ata Zir delvis uppS'llda. I genomfiJrd granskning konstateras att dvergripande styrdokument

finns upprettat och fastst?illt samt att beskrivning av processer och rutiner inom ldnehante-

ringen finns i viss omfattning. Diiremot sker inte Arlig genomgang av behdrighet till personai-

systemet och manueila kontroller iir inte dokumenterade. Registrering av si kallad awikande
tjiinstg6ring sker enligt olika rutiner och det har noterats att perioder har godkiints som inte

omfattar samtliga 2irenden. Utbetalning av nettoldn signeras inte hos bank och godkiinnande

av utanordningslistan ffller inte nAgon funktion dA denna sker efter att ldneutbetalning verk-
stiillts. Aktuell systemdokumentation inklusive personalsystemet behdver uppraftas och upp-
{tiljningen av hur vtil ld,neprocessen fungerar kan uWecklas.
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4. Arets granskningsverksamhet

Fdrstudie inom rEddningstjiinsten:
Den samlade bed6mningen utifran iakttagelser i ftirstudien att riiddningstjiinsten och sektom
ftr samhtillsbyggnad har en iindam6lsenlig Atenapportering till kommunstyrelsen. Det saknas

dock en iterkoppling fran kommunstyrelsen tillbaka till sektorn och rdddningstjiinsten.



Beddmningen Er att den intema kontrollen inom verksamheten inte fungerar i enlighet med
reglementet i Leksands kommun. Det iir fiamfiirallt viktigt an intem kontrollen fungerar och
tir viildokumenterad i en verksamhet som till viss del iir hiindelsebaserad. Leksands kommuns
handlingsprogram har goda intentioner glillande det {iirebyggande arbetet som komnunen ska
bedriva, men ftir att kunna nA dessa mAl (stikerhets- och prestationsmil) mAste kommunen
fortl6pande miita mAluppfu llelse och eventuellt gtira omprioriteringar.

Gemensam granskning avseende samhiillsbetalda resor:
Tillsammans med liinets 6wiga kommuner har Leksands kommunrevisorer genomft)rt en ftir-
studie samhiillsbetalda resor.
Den sammanfattande beddmningen iir att verksamheten ftir samhiillsbetalda resor inte funge-
rar pd ett iindamilsenligt och ekonomiskt tillfiedsstiillande stitt. De samlade iakttagelserna ,ir
att verksamheten inom den siirskilda kollektiwafiken 2ir fragmentarisk och ansvarsftirdel-
ningen mellan aktdrema iir otydlig. Med utgAngspunkt ifren de tecknade avtalen mellur
kommunem4 landstinget och Region Dalama 2ir den praktiska hanteringen av verksamheten
nigot amorlr-rnda. Den fragrnentadska kedjzur gdr att btslut, genomftirande, kontroll och upp-
ftljning sker till delar utan koppling till varandra. Kontaktema vad avser den siirskilda kollek-
tirtrafiken mellan AB Dalahafik, Region Dalarn4 kommunerna och landstinget sker pA hand-
liiggamivA. Verksamheten tycks inte ha inslag av ledning och styrning pA dvergripande niv6
annat en niir diskussioner om fakturarutiner och fakturors imehill och storlek lyfts till dis-
kussion. Verksamheten inom sjuicesor och riksftirdtjiinst, enligt uppgifter, fi,rngerar biittre iin
Ilirdtjiinst. Region Dalarna har ocksa ftirbafirat sina handltiggningstider under &ret.

Granskningsrapportema firms att liisa pi kommunens webbplats

http //wwlv.leksand. se/sv/Kommun-och-politik /Kommunens-

orsa$isati orL/Revisorer/Revisio oorterl/

I likhet med fiina Aret skrivs alla ftirdjupade granskningsrapporter i tve versioner. Den ena

version iir en sammanfattning med inriktning pA att redovisa resultatet av granskningen medan

den andra versionen innehAller rner tbrdjupning inklusive en redovisning av de iakttagelser

sorr) giorts urrder granshningsarb€tet.

Revisorema ska i samband med granskningen av delArsrapporten beddma och uttala sig om

resultatet i delarsrapporten iir fbrenligt med de mil med betydelse ftir god ekonomisk hushill-
ning som fullmiiktige beslutat om i arsbudgeten och flerarsplanen. Bedtlmningen ska rapport-
eras till fullmiiktige.

Bedrimningen av den redovisning av mAluppfyllelsen som skedde i delarsrapporten per au-
gusti 2016, var att samtliga mAl som fullmtiktige faststAllt ftitjdes upp i delArsrapporten. Det
ekonomiska resultatet som redovisades i delArsrapporten bedtimdes inte vara ltirenligl med de

finansiella 6verskottsmll som fullmiiktige faststallt i budget 2016. Vi delade kommunstyrel-
sens samlade bed<imning att merparten av milen ftir verksamheten helt eller delvis skulle upp-

frllas under Aret.
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Arftga granskningar
Varje 6r iterkommer tv6 obligatoriska granskningar. Dessa iir:

o Granskning av delArsrapport 2016
r Granskning av Arsredovisning 2016



Ltipande revisionsarbete
Utdvcr dcssa siirskilda granskningsinsatser har revisorerna som en del i granskningsarbetet
ocksi ldpande triiffar med fiirtroendevalda och tjiinstemiin.

ivlinst tvi ginger per ir tr iiffar revisorenra korrununfullmiiktiges presidium liir en avstiimning

Revisorema bevakar ldpande kommunstyrelsens och niimndernas verksamhet. Praktiskt iir det
glort en ansvarsftirdelning diir varje revisor har ett siirskilt ansvar att via protokollen f6lja n6-
gor/ nigra av kommunslyrelsens utskott samt niimndemas arbete. Vid revisioncns samman-
triiden delges 6vriga revisorer de noteringar som respektive revisor gjort vid genomgAngen.

De kommunala bolagen
Vi genomftir som lekmannarevisorer iiven revision i de kommunala bolagen. Virt uppdrag iir
diir indktat pa att granska verksamheten och pr6,va om verksamheten bedrivits i enlighet med
Ii.rllmiiktiges uppdrag.

Granskningsarbetet planeras i samrid med virt revisionsbitrede och auktoriserad revisor i re-

spektive bolag. Den auktoriserade revisom har som huvuduppgift att granska bolagens riiken-
skaper.

Leksand dcn 25 april 2017

V;izail
I ., r/,

,/ttt L.

Lars Meiin
Rcvisor

Alt(/qtLL.---
Alf llahlinKerstin Furcistam

Rcvisor Revisor

Ingemar
Revisor

Birgit Biath
Revisor

i

wi

4

k 2016 har inga ftlrdjupade granskningar av de kommunala bolagen genomfiirts.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter i Leksandsbostiider AB, Leksand Vatten AB och

Dala Vatten och Avfall AB bifogas revisionsberiittelsen.
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