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Revision  

Bilaga revisionsberättelse 2017 

 

1 Inledning 

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska kommunstyrelsens och 

nämndernas verksamhet och pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna skall också granska om kommunens 

räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som sker är tillräcklig.  

I god revisionssed anges inriktningen på följande sätt:  

 ändamålsenlighet; om verksamheten efterlever och lever upp till fullmäktiges mål, 

beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten  

 ekonomi; om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till 

varandra  

 räkenskaper; om verksamhetens redovisning upprättas i enlighet med lagstiftning 

och god redovisningssed, om den ger en rättvisande bild av tillståndet,  

 intern kontroll; om den kontroll som görs inom styrelser och nämnder är tillräcklig, 

d.v.s. om ledning, styrning, uppföljning och kontroll är tillfredsställande.  

I denna bilaga vill vi föra fram noteringar och allmänna synpunkter som kommit fram i vår 

granskning. Vi vill också kortfattat redovisa några av de granskningar som genomförts under 

revisionsåret 2017.  

Granskningarna presenteras i separata rapporter och har avrapporterats vid 

slutrevisionsmöte.  

2 Revisionens arbete 

För revisorernas granskning gäller kommunallagen, god revisionssed och av fullmäktige 

antaget revisionsreglemente. I granskningsarbetet har vi: 

- Följt nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet genom fördjupade 

granskningar, träffar, uppföljningar och protokollsgenomgångar. 

- Sammanträffat med nämnder och nämndföreträdare samt tjänstemän inom olika 

verksamhetsområden för informationsutbyte. 
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- Haft möten med kommunfullmäktiges presidium för informationsutbyte och 

avstämning av uppdraget. 

Vi har under revisionsåret haft 10 sammankomster förutom studiebesök och 

planeringsaktiviteter. Granskning har utförts enligt god revisionssed i kommunal 

verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 

bedömning och prövning.  

Vi biträds i vårt arbete av PwC, Kommunal Sektor. PwC:s revisionskonsulter har utfört 

granskningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag. PwC har också svarat för den 

administration som är förknippad med revisorernas verksamhet.  

3 Kommunens verksamhet och ekonomi 

Resultatet för 2017 är negativt och uppgår till -13,5 mnkr. Detta innebär att kommunen inte 

når en ekonomi i balans och att resultatet måste återställas senast 2020. Nämnderna 

redovisar en negativ avvikelse mot budget med ca – 26,5 mnkr. I jämförelse med föregående 

år har verksamhetens nettokostnader ökat med ca 37 mnkr medan skatteintäkter och 

statsbidrag har ökat med ca 22 kr. Detta innebär att kommunens nettokostnader har ökat 

mer än kommunens skatteintäkter och stadsbidrag. 

En utmaning för Ljusdals kommun är, i likhet med föregående år, enligt vår bedömning att 

hålla nere kostnadsökningarna. I detta sammanhang är nämndernas arbete med en ekonomi 

i balans och att nämnderna vidtar åtgärder en väsentlig del. Vi noterar att omsorgsnämnden 

även i år har ett underskott vilket vi ser allvarligt på. Den ekonomiska situationen ställer 

höga krav på anpassningar av verksamheten inför kommande år för att klara en ekonomi i 

balans. Även utbildningsnämnden redovisar en större budgetavvikelse och behöver vidta 

åtgärder för att anpassa kostnaderna. Vidare ser vi allvarligt på den bristande prognos-

säkerheten, budgetavvikelserna har ökat markant från den prognos som gjordes per augusti 

till slutligt utfall. Kommunstyrelsen har med sin samordningsroll och uppsiktsplikt stor 

påverkansgrad gällande hur tillfredställande nämndernas uppföljning, utvärdering, analys 

och kontroll av verksamhet och ekonomi är.  

I likhet med föregående år framhåller vi vikten av en mer långsiktig planering för att 

kommunen ska kunna efterleva Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 

 

3.1 Granskning av delårsrapport för 2017 
Vi har översiktligt granskat delårsrapporten för perioden 2017-01-01 – 2017-08-31. 

Granskningen är en del av den grundläggande granskningen. 

Vi bedömde att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god revisionssed i övrigt, med följande undantag: 

 Komponentindelning av äldre anläggningar för anläggningstypen parkanläggningar 

har ej genomförts i delårsrapporten. Effekten på resultat och ställning bedömdes vara 

av mindre omfattning. 
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 Intäkter från Migrationsverket har balanserats vilket innebär att det finns osäkerhet 

beträffande redovisning av verksamhetens intäkter.  

 Sammanställd redovisning har inte upprättats och upplysningar om den kommunala 

koncernen enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 22 saknas.  

Vår bedömning var att balanskravet inte kommer att uppfyllas för 2017. Vidare bedömde vi 

att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige 

fastställt i budget 2017. Vad gäller verksamhetsmålen gjordes varken en bedömning av 

måluppfyllelse eller prognos av helårsutfall i delårsrapporten varför vi inte kunde uttala oss 

om huruvida måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med de av fullmäktige 

fastställda målen i budget 2017.  

 

3.2 Granskning av årsredovisning för 2017 
Granskning av årsredovisningen är en del av den grundläggande granskningen. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av 

om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda 

revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

 Att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever inte 

upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans utan det underskott som 

redovisas för 2017 måste återställas senast 2020. Vi bedömer att 

förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som ska ingå enligt lag 

om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

 Att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet. Det kortsiktiga finansiella målen för 2017 är 

inte uppfyllt och det långsiktiga målet bedöms inte vara reviderbart. 

 Att verksamhetens utfall, utifrån årsredovisningens återrapportering, inte är förenligt 

med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen 

för 2017 är endast delvis uppfyllda. Styrelsen lämnar ingen sammanfattande 

bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för 

god ekonomisk hushållning. 

 Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad 

enligt god redovisningssed. Osäkerhet finns gällande redovisning av intäkter från 

Migrationsverket. 
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3.3 Uppföljande granskning av avtalstrohet 
Vi har följt upp en granskning som gjordes år 2015 avseende avtalstrohet. Den uppföljande 

granskningen utgick från revisionsfrågan om kommunstyrelsen tagit del av och åtgärdat de 

brister och rekommendationer som uppmärksammades i granskningen 2015.  

Vår sammanfattande bedömning var att den kommunstyrelsen delvis tagit del av och 

åtgärdat de brister och rekommendationer som uppmärksammades i granskningen 2015. 

Bedömningen grundade sig i at kommunen har en ändamålsenlig organisation kring inköp 

då det finns en inköpsenhet som har det övergripande ansvaret i frågan. Kommunen har en 

upphandlingspolicy med sitt ursprung från Inköp Gävleborg. Vi noterade bland annat att 

kommunen inte har utformat kompletterande styrdokument, såsom av upphandlingspolicyn 

framgår bör ske. Vidare fann vi att kommunen inte gjort någon uppföljning avseende 

avtalstrohet per nämnd. Det saknas dessutom i nämnderna rutiner för intern kontroll 

gällande avtalstrohet.  

Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderade vi att arbetet med intern kontroll 

formaliseras och att rutiner säkerställs för samtliga nämnder.  

 

3.4 Översiktlig granskning av intern styrning och kontroll 
Vår granskning avseende intern styrning och kontroll byggde på respondenternas svar på 

frågor som ställdes via enkäter till nämndledamöter och ledande tjänstemän.  

Granskningen syftade dels till att ge ett underlag för bedömning av huruvida den interna 

styrningen och kontrollen är tillfredsställande, dels att ge underlag för prioritering av 

fördjupade granskningar.  

Vi noterade flera områden där resultatet indikerar ett förbättringsbehov och skäl för djupare 

analyser, bland annat styrande dokument, kompetensförsörjning, IT och information samt 

gemensamma värdegrunder.  

Granskningen har presenterats för kommunstyrelsens samt respektive nämnds presidium i 

samband med revisionsmöten.  

 

3.5 Uppföljande granskning av omsorgsnämndens ansvarsutövande 
Vi har följt upp en granskning som gjordes år 2014 avseende omsorgsnämndens styrning, 

uppföljning och kontroll av verksamheten (ansvarsutövande). I granskningen noterades 

brister avseende risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan samt uppföljning av 

nämndens ekonomiska utveckling. Vår uppföljande granskning utgick från revisionsfrågan 

om omsorgsnämnden vidtagit erforderliga åtgärder i förhållande till brister identifierade vid 

granskningen som genomfördes 2014. 

Vår sammantagna revisionella bedömning är att omsorgsnämnden i Ljusdals kommun inte 

helt har vidtagit erforderliga åtgärder i förhållande till brister identifierade vid granskningen 

som genomfördes 2014.   
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Vid uppföljningen kunde vi konstatera att omsorgsnämnden löpande erhåller rapporter 

avseende det ekonomiska läget men att det i protokollen saknas en spårbarhet kring 

nämndens beslut om att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Vi bedömer att det 

kvarstår ett utvecklingsbehov avseende nämndens styrning utifrån den ekonomiska 

situationen och ser det som väsentligt att nämnden beslutar om att vidta åtgärder och 

prioriterar arbetet för att nå en ekonomi i balans. 

Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderade vi omsorgsnämnden att säkerställa 

att samtliga kontroller i internkontrollplanen genomförs enligt plan och att säkerställa en 

spårbarhet i protokoll avseende uppföljning med koppling till måluppfyllelse. Vi ser det som 

väsentligt att nämnden prioriterar arbetet med och vidtar relevanta åtgärder för att nå en 

ekonomi i balans under 2018. 

 

3.6 Uppföljande granskning av verkställande av beslut 
Vi har följt upp en granskning som gjordes år 2014 avseende verkställande av beslut. Brister 

noterades i granskningen 2014 avseende kommunstyrelsens ansvar att säkerställa att fattade 

beslut verkställs i enlighet med beslutsfattarnas intention.  

Vår uppföljande granskning syftade till att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen har 

säkerställt att system och kontroll finns för att beslut verkställs i enlighet med 

beslutsfattarnas intention.  

Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen inte helt säkerställt att system och 

kontroll finns för att beslut verkställs i enlighet med beslutsfattarnas intention. Bedömningen 

grundade vi på att kommunstyrelsen inte helt åtgärdat de brister som framkom i 

granskningen 2014 samt ej fullt ut verkställt det beslut avseende ärendehantering som 

styrelsen fattade 2014-10-30 efter rekommendationer som lämnades i revisionsrapporten. 

Vidare framkom indikationer om brister i kommunstyrelsens kännedom om ovanstående 

beslut samt om ärendebalanslistans existens.  

Utifrån resultatet i vår uppföljande granskning rekommenderade vi kommunstyrelsen att se 

över och dokumentera rutiner avseende ärendehantering, inklusive återrapportering och 

uppföljning av fattade beslut samt säkerställa styrelsens kännedom om dessa. Vidare 

rekommenderade vi kommunstyrelsen att säkerställa kännedom om balanslistan och att 

denna finns tillgänglig.  

 

3.7 Granskning av kommunens bolag 
De kommunala bolagen utgör liksom nämnder och förvaltningar instrument för att bedriva 

kommunal verksamhet. Det finns oavsett organisationsform behov av att skapa en väl 

sammanhållen kommunal organisation med en gemensam ledning. Detta skapar rationalitet 

och ger en bättre möjlighet att effektivt utnyttja de kommunala resurserna samtidigt som det 

ökar förtroendet för den kommunala verksamheten. De bolagsrättsliga förutsättningarna 

ställer dock andra krav på hur kommunen kan leda sina bolag. 

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 

verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
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gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns granskning sammanfattas i en 

granskningsrapport som lämnas till bolagsstämman. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i 

kommunal verksamhet samt med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 

grund för bedömning och prövning.  Under 2017 har en fördjupad granskning gjorts 

avseende Ljusdals Energiföretag AB. I övrigt har granskning av de kommunala bolagen skett 

genom möten med bolagsstyrelsen och protokollsläsning. 

Lekmannarevisorerna gör utifrån utförd granskning bedömningen att bolagets verksamhet i 

allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt att bolagets interna kontroll till övervägande del har varit tillräcklig. Resultatet av 

den fördjupade granskningen presenteras nedan.  

Lekmannarevisor i kommunens bolag har avlämnat sina granskningsrapporter avseende 

verksamheten 2017.  

 

3.7.1 Granskning av styrelsen och vd:s agerande i samband med 
förvärv av byggnad till Östernäsområdet 

Ljusdal Energiföretag AB förvärvade under 2016 en byggnad till Östernäsområdet vilken i 

efterhand har kritiserats från flera parter mot bolagets vd och styrelse avseende hanteringen 

av förvärvet. Med anledning av detta har revisionen i Ljusdals kommun och dess 

lekmannarevisorer i Ljusdal Energiföretag AB ställt förfrågan till PwC om en oberoende 

granskning av styrelsens och vd:s agerande i samband med förvärvet. 

Vi bedömer sammanfattningsvis att styrelsen inte agerat för annat än bolagets bästa vid 

beslutet, styrelsen bedöms ha representerat bolaget i beslutet och inte haft egen vinning i 

beslutet. Styrelsen kunde ställt mer frågor och krävt mer underlag men har kollektivt beslutat 

att gå vidare i beslutet. Vi gör även bedömningen att vd har representerat bolaget i beslutet 

och inte agerat för något annat än bolagets bästa vid beslutet att förvärva byggnaden. Inte 

heller vd anses haft någon egen vinning av beslutet. 

Vi har i vår granskning inte funnit något som tyder på att en kontroll eller besiktning av det 

skick som byggnaden var i innan nedmontering genomförts av vare sig säljaren eller köparen. 

Detta är en brist i beslutsunderlaget där ansvaret åvilar vd och Styrelsen. 

Vår bedömning är att styrelsen med noterade brister ändå uppfyller sitt ansvar enligt ABL i 

samband med sitt beslut att förvärva aktuell byggnad. 

Vad gäller styrelsens ansvar ur kommunallagens perspektiv är frågan kring om ärendet skulle 

förts till fullmäktige för ställningstagande central. Vår slutsats i denna del är att bolagets 

styrelse inte har agerat formellt felaktigt. Dock anser vi att den del som avser 

dokumentationen av styrelsens bedömning, att frågan inte var av principiell beskaffenhet 

eller annars större vikt, inte uppfyller vad som kan förväntas av ett helägt kommunalt bolag. 

Styrelsen skulle tydligt och klart dokumenterat sitt ställningstagande i protokoll där även 

motiv skulle protokollförts. 

Vår granskning påvisar inte att styrelse eller vd har handlat i strid mot bolagsordningen. 

Bolagsordningen är i vissa delar felaktig och behöver uppdateras. 
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Ägardirektiven efterlevs huvudsakligen men vi kan inte bedöma om ärendet ur perspektivet 

samverkan inom kommunen verkligen är testat och om alla möjligheter är undersökta. Så 

som vi ser det är det inte fråga om samordning utan här skapas nya lokaler för eget bruk 

istället för att använda befintliga lokaler inom kommunkoncernen. Vi har dock inte möjlighet 

att inom ramen för denna granskning bedöma om valet att skapa egna lokaler ryms inom 

koncernnyttan eller inte. Vår bedömning är att det inte kan uteslutas att styrelsen inte 

efterlever de av fullmäktige fastställda ägardirektiven i avseende på samverkan inom 

kommunkoncernen.  

Ljusdal Energiföretag ABs styrelserepresentant och verkställande ledning har sedan hösten 

2016 haft ett flertal ägarsamråd, vid mer än tre tillfällen dokumenterad närvaro hos 

kommunstyrelsen och vid ett tillfälle hos kommunfullmäktige i Ljusdal. Ur det 

kommunalrättsliga perspektivet är det kommunfullmäktige som är ägare till Ljusdals 

Energiföretag AB och rapportering enligt kommunallagen skall ske till fullmäktige bl a vad 

gäller ärenden av principiell beskaffenhet. Den rapportering som styrelsens representant och 

verkställande ledning har presenterat bedöms både relevant och korrekt och vår bedömning 

är att kommunstyrelsens ledamöter erhållit god insyn i ärendet och dess utveckling.  

 

3.8 Lekmannarevision i fonder och stiftelser 
Lekmannarevisorer (hämtade ur kommunens revisionsgrupp) har på uppdrag av 

kommunfullmäktige att granska fonder och stiftelser förvaltade av kommunen. Revisionerna 

sammanställs i revisionsrapporter för respektive uppdrag och lämnas till respektive organs 

årsmöte alternativt bifogats revisionsberättelse Ljusdals kommun 2017.  

Sammantaget upplever vi att det kvarstår ett behov av att i kommunen sammanställa vilka 

regler och förutsättningar som gäller för olika fonder och stiftelser. Detta för att säkerställa 

att de hanteras i enlighet med donatorns eller stiftarens önskemål och gällande reglementen. 

 

3.9 Övrigt 
Läsning av protokoll, arbetsuppgiften består i att läsa protokoll och bilagor dels från en 

innehållsmässig och dels från en formell synpunkt. Vi har delat upp protokollsläsningen 

mellan oss och redovisar noteringar från läsningen vid våra revisionsmöten.  

Löpande uppföljningar av diverse frågor vilka initieras i samband med läsning av protokoll, 

från personal och förtroendevalda inom kommunen eller allmänheten. Dessa uppföljningar 

utgör även en viktig grund i revisionsplaneringen inför kommande år. 

Studiebesök och möten med tjänstemän, personal och förtroendevalda är också en viktig del 

i revisionsarbetet. 

Följande utgör en väsentlig del i revisorernas grundläggande granskning och ligger till grund 

för revisionens ansvarsprövning men även inför kommande års planering av 

revisionsinsatserna.  


