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Bakgrund
Revisorerna har överlämnat en revisionsrapport gällande översiktlig granskning av
delårsrapport per 2015-08-31 där revisorerna har gjort en bedömning av om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat och om räkenskaperna är
rättvisande.
Sammanfattande revisionell bedömning
Kommunen följer inte KRL gällande redovisning av pensionsutbetalningar.
Kommunen redovisar 262 mkr som avsättning istället för som en upplysning
(ansvarsförbindelse) utanför balansräkningen. Kommunens redovisning innebär att
årets resultat är 5,7 mkr högre än om lagen följts. Avvikelsen framgår av
redovisningsprinciperna och hänsyn har tagits till resultat effekten vid
balanskravsavstämningen. Bedömningen är dock att felen är av betydande storlek
och att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och därför bör rättas.
I övrigt bedöms årsredovisningen i allt väsentligt ge en rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Tilläggsupplysningar i form av redovisningsprinciper och noter bör dock ses över
ytterligare.
Övervägande
Kommunledningskontoret tar till sig av de synpunkter som revisorerna har
framfört och planerar förtydliga redovisningsprinciper och noter ytterligare 20152016. Gällande redovisningen av pensionsutbetalningar fortsätter kommunen
redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen men resultatet exklusive
ansvarsförbindelse räknas som kommunens officiella resultat och det som används
vid balanskravsavstämningen.
Gällande kommentarerna kring den sena rapporteringen följt av
långtidssjukskrivningar och vakanser på Ekonomiavdelningen har vakanser
successivt tillsats under hösten och personer på långtidssjukskrivningar återgått i
arbete, om än i fortsatt lägre grad än ursprungligen. Introduktion och
arbetsträning/rehab går enligt plan men avsaknaden av tydliga processer och
gemensamma arbetssätt, uppgradering av ERP system samt en komplex hantering
av diverse balansräknings poster såsom pågående projekt, statsbidrag för integration
och andra ändamål givit en mycket tung bokslutsprocess i både T2 och T3.
Tydligare tidplan med klar synkronisering mellan ekonomi och politisk kalender,
tydligare ansvar för resp ekonomiroll, dagliga pulsmöte samt en lägre grad av
vakanser har dock inneburit att processen med T3/årsbokslut varit klar effektivare
och med högre kvalitet än i T2.
Vidare fortsätter vi med utvecklingen av tydliga processer, roller och ansvar samt
framtagande av gemensamma arbetssätt för att säkerställa att främst ekonomer
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lättare skall kunna täcka för varandras kontor samt för nyanställda att komma in i
arbetet. Under våren kommer vi också att arrangera ytterligare utbildning i ERP
systemet för att stärka kompetensbasen gällande främst projekthantering,
anläggningshantering/register samt ad hoc analys genom web browser och
excellerator rapporter. Samtidigt förtydligar vi en del befintliga processor som tex
kontering och attestering av leverantörsfakturor, ansvar och plan för interna
mellanhavanden med Årehus samt rutiner kring återsök för framförallt
integrationsärenden. Även hantering av överskott till följd av bidrag etc skärps upp
successivt för en enklare och striktare hantering, att bättre följa rekommenderade
redovisningsregler samt ge en mer rättvisande bild av räkenskaperna.
Regelbundna månadsbokslut och rapportering till kontor/nämnder enligt
gemensamt format i Stratsys kommer även det att ytterligare effektivisera och
säkerställa bokslutsprocessen.
En utökning av ekonomresurserna har beviljats då den Tekniska avdelningen sedan
länge efterfrågat en egen ekonom resurs till följd av den komplexa miljön med bla
stora, ofta långa, projekt, stora upphandlingar, komplexa taxeberäkningar.
Finansiering av förstärkningen sker genom överskottet som genererats av
avdelningen.
Förslag till beslut
Redovisat yttrande över revisionsrapport "Översiktlig granskning av
delårsrapporten per 2015-08-31" godkänns och antas som eget samt överlämnas till
revisorerna.
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