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organ, ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
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Uppsala kommun
Revisorerna
Till Kommunfullmäktige i Uppsala kommun
Revisionsberättelse för år 2016
Vi, av kommunfullmäktige valda revisorer i Uppsala, har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2016. Genom av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer har
även kommunens helägda bolag granskats.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. KPMG har biträtt oss vid
revisionen.
Årets resultat blev +381 mkr. Årets budgeterade resultat uppgick till +56 mkr. Samtliga styrelser
och nämnder redovisar positiva resultat eller resultat nära budget. Kommunens finansiella mål gällande resultat nåddes.
I årsredovisningen ges en detaljerad uppföljning av de 34 inriktningsmål som fastställts av fullmäktige. Ungefär hälften av målen uppges som i hög grad uppnådda och hälften delvis uppnådda.
Vi kommenterade i förra årets revisionsberättelse brister i den interna kontrollen och uppmanade
kommunstyrelsen att säkerställa att bristerna åtgärdades. Under 2016 har kommunstyrelsen vidtagit
ett antal åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har även aktivt följt nämndernas arbete med intern kontroll. Vi bedömer att den interna kontrollen stärkts men att den fortfarande bör förbättras. Vi rekommenderar kommunstyrelse och nämnder att ta till sig innehållet i
bifogade rapport Granskning av intern kontroll.
Vi kommenterade i förra årets revisionsberättelse även brister i exploateringsredovisningen. Kommunen har under 2016 arbetat med att utreda öppna projekt i redovisningen. Arbetet är inte slutfört.
I årsredovisningen för 2016 har en post på 1,35 miljarder kr bokats upp som anläggningstillgång.
Motsvarande belopp har bokförts som förutbetald intäkt. Vi bedömer att balansräkningen efter
denna uppbokning ger en bättre bild av verkligheten. Vi har dock inte underlag för att bedöma om
bokningen i sig är korrekt och fortfarande återstår väsentliga fel i exploateringsredovisningen. Vi
understryker att dessa fel måste åtgärdas snarast. Rättelserna kan få stor påverkan på resultat- och
balansräkningarna som även behöver beaktas i kommande budgetar.

Sida 1 av 2

Vi bedomer sammantaget att styrelser och namnder bedrivit verksamheten pa ett andamalsenligt
och fran ekonomisk synpunkt tillfredsstallande satt.
Vi bedomer att rakenskaperna med undantag for poster kopplade till markexploateringen i allt
vasentligt ar rattvisande.
Vi bedomer att kommunstyrelsens och ovriga namnders interna kontroll bor utvecklas ytterligare.
Vi bedomer sammantaget att resultatet enligt arsredovisningen ar fdrenligt med de finansiella ma!
och verksamhetsmal som fullmaktige uppstallt.
Vi tillstyrker att fullmaktige beviljar ansvarsfrihet for kommunstyrelse, namnder och enskilda ledamoter i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmaktige godkanner kommunens arsredovisning for 2016.
Uppsala den I 0 april 2017
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Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2016
Under verksamhetsåret 2016 har Uppsala kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs
inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för granskningen har
varit att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna varit
tillräcklig.
Revisorer för granskning av 2016 års verksamhet har varit:
Erica Närlinge
Pradip Datta
Magnus Andersson
Lise-Lotte Argulander
Hans Edlund
Sture Jansson
Fredrik Leijerstam
Lars-Olof Lindell
Henry Montgomery
Jan-Olov Sjölund
Gunilla Zetterling
Erica Närlinge valdes av kommunfullmäktige som revisor från 31 mars 2017 och ersatte Cecilia
Hamenius.
För fullgörande av revisionen har vi biträtts av KPMG.
Kommunrevisionen utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer med biträde
av sakkunniga revisionskonsulter inom ramen för gällande reglemente och god revisionssed. Följande
huvudmoment ingår:


Förvaltningsrevision som granskar verksamhetens måluppfyllelse avseende innehåll och prestanda inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering av
verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller delegation av beslut
och rutiner för övergripande kontroll och rapportering.



Granskning av delårsbokslut, årsredovisning och löpande redovisning.



Möten med kommunstyrelse, nämnder och förvaltningsledningar.



Revisorerna följer också verksamheten genom handlingar och protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna.

Revisorerna har i revisionsberättelse daterad 2017-04-10 uttalat sina slutsatser från granskningen och
tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och ledamöter. I revisionsberättelsen lyfter revisorerna
fram frågor som bör prioriteras och områden för förbättringar enligt följande överväganden:
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Årets resultat blev +381 mkr. Årets budgeterade resultat uppgick till +56 mkr. Samtliga styrelser och
nämnder redovisar positiva resultat eller resultat nära budget. Kommunens finansiella mål gällande
resultat nåddes.
I årsredovisningen ges en detaljerad uppföljning av de 34 inriktningsmål som fastställts av fullmäktige. Ungefär hälften av målen uppges som i hög grad uppnådda och hälften delvis uppnådda.
Vi kommenterade i förra årets revisionsberättelse kvarstående brister i den interna kontrollen och
uppmanade kommunstyrelsen att säkerställa att bristerna åtgärdades. Under 2016 har kommunstyrelsen vidtagit ett antal åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har även aktivt
följt nämndernas arbete med intern kontroll. Vi bedömer att den interna kontrollen stärkts men att
den fortfarande bör förbättras. Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att ta till sig innehållet i bifogade rapport Granskning av intern kontroll.
Vi kommenterade i förra årets revisionsberättelse även brister i exploateringsredovisningen. Kommunen har under 2016 arbetat med att utreda öppna projekt i redovisningen. Arbetet är inte slutfört.
I årsredovisningen för 2016 har en post på 1,35 miljarder kr bokats upp som anläggningstillgång.
Motsvarande belopp har bokförts som förutbetald intäkt. Vi bedömer att balansräkningen efter denna
uppbokning ger en bättre bild av verkligheten. Vi har dock inte underlag för att bedöma om bokningen
i sig är korrekt och fortfarande återstår väsentliga fel i exploateringsredovisningen. Vi understryker
att dessa fel måste åtgärdas snarast. Rättelserna kan få stor påverkan på resultat- och balansräkningarna som även behöver beaktas i kommande budgetar.
Under året har följande granskningar genomförts:
Anläggningsredovisning
Utifrån KPMGs granskningsrapport lämnar revisionen följande rekommendationer:


KS bör säkerställa att utredningen av gamla projekt färdigställs så att samtliga avslutade projekt stängts i redovisningen till delårsrapporten per 2017-08-31.



För områden där tydliga etapper kan urskiljas bör varje etapp ses som ett delprojekt som ska
avslutas när det färdigställts även om inte samtliga delprojekt i området avslutats.



Markförsäljningar ska redovisas som intäkt vid tillträde medan gatukostnadsersättningar och
exploateringsavgifter ska periodiseras mot avskrivningarna på de anläggningar de är avsedda
att bekosta. De intäkter som periodiseras måste vara kopplade till specifika anläggningar.



Hanteringen av komponenten gatukropp bör analyseras noggrant. Det finns i kommunvärlden olika åsikter om hur gatukroppen ska hanteras i redovisningen.



Dokumentet Principer för komponentavskrivning bör kompletteras med riktlinjer rörande
fördelning av anskaffningsvärde för gata/väg på olika komponenter.



Komponentmetoden bör användas även på de anläggningar som hör till äldre exploateringsprojekt som nu är under utredning.
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IT-relaterade kontroller
Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska IT-processer och generella ITkontroller i kommunen.
Uppsala kommun har de senaste åren genomfört omfattande förändringar avseende kommunens ITstyrning där områden som centralisering, ägarskap och ansvarsfördelning varit centrala frågor.
KPMGs sammanfattande bedömning är att Uppsala kommun till stor del lyckats nå önskvärda styrningseffekter. Ytterligare utvecklingsarbete är dock önskvärt. Revisionen rekommenderar att:


Styrande IT-dokument vidareutvecklas



Övergripande organisatorisk IT-riskanalys upprättas



Klassning av kritiska informationstillgångar och kommunens applikationsportfölj vidareutvecklas



Periodisk genomgång av samtliga användare i kritiska system vidareutvecklas

Revisionen rekommenderar vidare att kommunen tar till sig även övriga utvecklingsförslag som lämnas i KPMGs granskningsrapport.

Intern kontroll
Utifrån KPMGs granskningsrapport lämnar revisionen följande rekommendationer till kommunstyrelsen:


Nämnder och förvaltningar bör stöttas av KS så att arbetet med uppföljning av den interna
kontrollen blir mer likartat inom hela kommunen, på en ändamålsenlig nivå.



Stöttning bör även ske till nämnder och förvaltningar i arbetet med riskanalyser.



KS bör tillse att samtliga nämnder i sina planer för uppföljning av intern kontroll inkluderar
moment inom de obligatoriska områden KS anser motiverade.



Nämndernas åtgärdsplaner och åtgärder för att minska antalet och andelen avvikelser i stickprovskontrollerna bör följas upp.



Nämndledamöters aktiva engagemang i arbetet med intern kontroll bör säkerställas.



Utbildningsinsatser bör genomföras för politiker och tjänstemän.



En samordning av nämndernas och bolagens arbete med och uppföljning av intern kontroll
borde kunna ha positiv effekt i både kommun och bolag. Nämndernas obligatoriska områden
torde ha samma giltighet i bolagen.
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Uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS
Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS.
Omsorgsnämnden ansvarar för verksamhet enligt LSS i Uppsala kommun. LSS är en rättighetslagstiftning som garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor,
att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service
de får.
Biståndshandläggare beslutar om insatser samt följer upp insatser för särskilt stöd och särskild service. I samband med att beslut har tagits om insats ställs stora krav på uppföljning av en insats ur ett
internt kontrollperspektiv och även vad avser ekonomirutiner.
Granskningen rekommenderar att omsorgsnämnden


Säkerställer att påbörjad vägledning färdigställs och implementeras



Säkerställer att myndighetsutövningen likställs mellan biståndshandläggarna både inom avdelningar men också mellan avdelningar



Säkerställer att en systematisk uppföljning inrättas



Säkerställer att den interna kontrollen även fokuserar på kunderna och kvaliteten i de insatser
som beviljas

Biståndshandläggning inom äldreomsorgen
Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska hur äldrenämnden arbetar för att
bedriva en god och ändamålsenlig biståndshandläggning av äldreomsorgen i Uppsala kommun.
Nedan sammanfattar vi våra bedömningar;


Vår bedömning är att det finns goda förutsättningar för en hög kvalitet i utredningar då vi
bedömer att det finns en rimlig arbetsbelastning på handläggarna. Det är alltid svårt att jämföra kommuner då man ofta har olika ansvarsområden och olika typer av ärenden men vår
bedömning är att under alla omständigheter så är förutsättningarna för biståndshandläggarna
i Uppsala mycket goda. Med det sagt konstaterar vi att det inte är tillfredsställande att beslut
ges hemma hos individer och att uppföljningar görs per telefon. Detta bör äldrenämnden förändra omedelbart.



Rutiner kring tidsbegränsade beslut är att merparten av besluten sätts med 12 månaders beslut. Vi ser detta som ett utvecklingsområde. Kortare beslut kan innebära kortare insatser och
att människor klarar sig själva i högre utsträckning.



Intervjuer och ärendegranskningar visar på att mål kopplade till besluten delvis saknas.



Tydligare mål som går att följa och använda för utförarna i genomförandeplaner ser vi som
ett utvecklingsområde för nämnden. Här påtalar vi dock i granskningen att ett arbete påbörjats som skall avhjälpa detta.
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Nämndens internkontroll av den egna biståndshandläggningen visar på brister. Detta innebär
att ingen kontinuerlig kontroll finns om huruvida de beslut som fattas är likvärdiga. Internkontrolldokument på detta område bör utvecklas.



Flertalet granskade utredningar inom biståndshandläggningen inom äldreomsorgen visar på
korrekta och välskrivna utredningar. Tonen är myndighetsmässig och korrekt.



Vad gäller samverkan så är detta för nämnden ett utvecklingsområde. Idag saknas samverkan
mellan handläggare och utförarverksamheten. Detta får enligt vår bedömning, till konsekvens
att man inte har möjlighet till att hitta optimala lösningar för individer avseende deras behov.
Detta medför risker för individen men också risker för kommunen att insatser blir längre än
nödvändigt.



Enligt intervjuade chefer och handläggare finns genomförandeplaner i merparten ärenden
men de har kvalitetsbrister. Nämnden bör interngranska kvalitet på genomförandeplaner regelbundet.



Vi anser att bomtid skall inkluderas i schemaarbetet och uppmanar därför äldrenämnden att
påbörja ett arbete som utformar rutiner rörande detta område.

Översiktlig granskning av långsiktig planering
Utifrån genomförd granskning rekommenderas;


De övergripande styrdokumenten är ändamålsenliga i teori. Nu måste kommunstyrelsen visa
handlingskraft att efterleva och genom sin uppsiktsplikt driva verksamheten i kommunkoncernen mot de mål som redovisas i Mål och Budget.



Kravet på fortsatt effektivisering av verksamheten för att uppnå målen i Mål och Budget
måste drivas tydligt av kommunstyrelsen. Detta kan endast ske genom samverkan och dialog
mellan förtroendevalda och förvaltningen.



En kvalitetssäkring av poster i balansräkning i kommunen och i bolagen bör genomföras för
att säkerställa kommunkoncernens ekonomiska ställning.



Beslut finns om samordning av tjänster och system inom kommunkoncernen. Enligt vår bedömning kan denna fråga drivas bättre om det fanns tydligare formulerade styrsignaler och
krav på verkställighet.



Pågående omstrukturering inom Stadsbyggnadsförvaltningen är i delar avgörande för att få
tydligare rutiner och beslutsunderlag för samhällsutvecklingen i Uppsala.



För att kunna styra och stötta bolagen är det av vikt att moderbolaget har tillgång till kompetens och resurser. En förstärkning av bolagsstyrningen torde medföra krav på ytterligare resurser.
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Grundskola
Efter att ha granskat grundskolans ledningsfunktion i Uppsala rekommenderar vi att:


Utbildningsnämnden följer upp områdeschefernas uppdrag och arbetssätt då det i intervjuerna har framkommit att rektorerna ser olika på hur områdescheferna arbetar och vilket stöd
rektorerna kan förvänta sig av dem samt att lärarna menar att frågor om arbetstid behandlas
olika mellan områdena.



Nämnden följer upp att processer i fastighets- och lokalfrågor effektiviseras i enlighet med
utbildningsdirektörens ambitioner. Vidare bör nämnden följa upp budgetprocessen för att säkerställa att rektorerna har möjligheter att planera sin verksamhet efter reella förutsättningar.



Nämnden bör tydliggöra förvaltningspersonalens uppdrag och analysera förhållandet mellan
rektors ansvar och befogenheter.



Nämnden kontinuerligt bör följa upp rektorernas förutsättningar att verka som chef och ledare.



Nämnden tar fram en strategi för ledarskapsutveckling för pedagogiska chefer inom utbildningsförvaltningen.

Överförmyndare
Utifrån våra iakttagelser bedömer vi att följande punkter bör ses över:


Vid en framtida revidering av samverkansavtalet bör formuleringen under 8 § ses över. Överförmyndarverksamheten är en självständig myndighet som inte kan lyda under någon annan
myndighet. Därav är det överförmyndarnämnden som ansvarar för verksamhetsstyrningen
och uppföljning av densamma samt innehar ett budgetansvar.



Reglementet bör kompletteras med paragrafer som berör personuppgifter, arkivhantering
samt delegationsrätt.



Nämnden bör kartlägga dagens hantering av personuppgifter samt förbereda inför tillämpningen av Dataskyddsförordningen.



Vi rekommenderar att vidaredelegationer infogas i själva delegationsordningen samt att befattningar anges istället för personnamn.



Dokumenthanteringsplanen bör ses över och kompletteras.



En arkivbeskrivning bör arbetas fram.



Rutiner för ett systematiskt gallringsarbete bör fastställas, där detta är en del av upprätthållandet av huvudmännens rättssäkerhet. Vi rekommenderar att gallring sker vid två tillfällen
årligen.
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Rutinbeskrivningen för rekrytering av ställföreträdare bör kompletteras med ett fastställelsedatum.



En rutin bör fastställas som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap inkluderas i
urvalet av de akter som djupgranskas. Dagens metod för djupgranskning, där ca 90 akter
väljs ut, tar ej hänsyn till de olika kategorierna av ställföreträdarskap, (godmanskap, förvaltarskap, förmynderskap, godmanskap ensamkommande barn/ungdomar), där det finns en risk
att vissa kategorier inte djupgranskas.



En rekommendation är att införa en granskningsrutin avseende djupgranskning av nytillträdda ställföreträdare.



Överförmyndarnämnden bör säkerställa att djupgranskningar kan ske årligen.



Vidareutbildning av de handläggare som idag inte kan granska bör prioriteras i syfte att uppnå
en effektivitet.



Rutinen för klagomålshantering bör kompletteras med ett fastställelsedatum.



Rutinen för vitesföreläggande bör kompletteras med ett fastsällesdatum.



Samsyn och enhetlig handläggning i granskningsarbetet bör ses över, förtydligas och förbättras.



Rutinerna avseende omprövning av förvaltarskap bör ses över snarast och förbättras. En enhetlig struktur bör eftersträvas i akterna.

Måluppföljning och måluppfyllelse
Granskningen rekommenderar att kommunstyrelsen


Säkerställer att ”Bilaga 11 Kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal” (Mål och Budget
2017-19) förtydligas med uppdateringsfrekvens.



Säkerställer att ”Bilaga 12 Uppföljningsplan 2017” (Mål och Budget 2017-19) förtydligas
med att inte alla indikatorer och nyckeltal har en uppdaterings-frekvens som sammanfaller
med delårsrapporterna.



Säkerställer att indikatorer läggs till vid inriktningsmålen i delårsrapporten. Om indikatorn
inte har uppdaterats så bör det anges.



Säkerställer att nämndernas arbeten med verksamhetsplanerna vidare-utvecklas i enlighet
med förslag i den genomförda översynen.
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Efterlevnad av LOU
Våra väsentligaste reflektioner utifrån genomförd granskning sammanfattas nedan:


Enligt uppgift finns ingen kontroll på kommunövergripande nivå för att säkerställa att direktupphandlingsgränsen inte överskrids.



I vår granskning framgår att ramavtal och andra avtal som upphandlingsavdelningen ansvarar
finns i avtalsdatabasen men inte alla förvaltningsspecifika avtal.



Enligt kommunens riktlinjer för upphandling ansvarar den centrala upphandlingsenheten för
att uppföljning av leverantörstrohet genomförs. Någon regelbunden uppföljning av leverantörstrohet sker inte idag.



Uppföljning av ingångna avtal sker vid behov men något systematiskt uppföljningsarbete av
hur leverantörerna lever upp till ställda krav sker inte idag, förutom skyldigheter avseende Fskatt samt kontroll av rating.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Tillse att samtliga avtal dokumenteras i den gemensamma avtalsdatabasen



Utveckla det strategiska arbetet med avtalsuppföljningar och avtalstrohet



Se över rutinen för kontroll av att direktupphandlingsgränsen inte överskrids

Tillsyn privata förskolor
I skollagens 26 kapitel regleras bland annat om tillsyn. En kommun har enligt 4 § ”tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt”. Granskningens övergripande syfte är
att bedöma hur kommunen utövar sitt tillsynsansvar.


Organisation
Ansvaret för tillsyn enligt skollagen åvilar i Uppsala kommun utbildningsnämnden. Beslut
efter tillsyn är delegerat till enhetschefen för uppföljning och analys att fatta. I de fall beslutet
innebär föreläggande vid vite beslutar förskoleutskottet. Tillsyn genomförs av tre handläggare varav en har ett särskilt ansvar för uppdraget.



Tillsynens genomförande
Tillsyn sker enligt en icke fastställd tillsynsmodell och utvecklad praxis. I modellen framgår
hur tillsynen ska genomföras från information till fristående huvudman, begäran av dokumentation om verksamheten, tillsynsbesök, analys, återkoppling till förskolan och rapportering till nämnd. Praxis har utvecklats så att beslut fattas efter varje tillsyn. Att huvudmannen
vidtagit de åtgärder som tillsynen lyfte fram som brister följs upp genom ett nytt beslut.
Tillsynen sker med ett intervall om cirka 3,5 år. Tillsynen är i mycket hög grad regelbunden
och mer sällan en konsekvens av klagomål. Tjänstemännen upplever att resurserna är så begränsade att tillsyn inte kan ske fullt ut enligt tillsynsmodellen.



Tillsynsområden
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Tillsyn genomförs både beträffande förutsättningar för verksamheten och kvaliteten.


Sanktioner och uppföljning
Beslut om sanktioner fattas vid brister i enlighet med skollagen. Beslutet kommuniceras med
berörd huvudman som ombeds att inom en fastställd tid inkomma med svar på hur bristerna
har åtgärdats. Tillsynsbeslut presenteras inte på ett sätt som gör beslutet enkelt tillgängligt
för berörda vårdnadshavare eller intresserad allmänhet.

Efter att ha granskat utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor rekommenderar vi utbildningsnämnden att:


Tillse att riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor fastställs.



Säkerställa att resurser avsätts så att tillsyn kan genomföras i enlighet med fastställd uppdaterad tillsynsplan.



Som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete årligen begära in en rapport av arbetet med
tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem.



Kommunicera beslut efter tillsyn på ett sätt som gör beslutet enkelt tillgängligt för berörda
vårdnadshavare och intresserad allmänhet.

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2016-08-31
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat om.
De finansiella mål som beslutats är:


Resultatet ska vara bättre än 2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning



Förändringen av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska vara bättre än förändringen av nettokostnader i egentliga verksamheter



Soliditeten i kommunkoncernen ska vara minst motsvarande ett genomsnitt i liknande kommuner



Målet för soliditeten ska vara motsvarande kvartil 1 i liknande kommuner



Soliditeten i kommunkoncernen inklusive pensionsåtaganden ska vara minst motsvarande ett
genomsnitt i liknande kommuner

De båda resultatmålen uppnås i delårsbokslutet och prognostiseras att nås i årsbokslutet. Ingenting
har framkommit i den genomförda granskningen som tyder på att målen inte nås. Revisorerna gör
därför bedömningen att dessa mål nås.
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Soliditetsmålen följs inte upp i delårsrapporten och kan därför inte bedömas av revisorerna.
Delårsrapporten innehåller en redogörelse för hur styrelse och nämnder arbetar för att uppnå sina
verksamhetsmål. Den dominerande bedömningen är att styrelse och nämnder bidrar till måluppfyllelse enligt plan för de 34 inriktningsmålen. Ingen uppföljning redovisas dock i delårsrapporten av
utfall eller prognos för de indikatorer som ska ligga till grund för utvärderingen. Det är därför inte
möjligt för revisorerna att bedöma om resultatet för verksamhetsmålen är förenligt med de mål fullmäktige fastställt.
Redovisningen av exploateringsprojekt och infrastruktur följer inte den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Bristerna i redovisningen avser mycket stora belopp med väsentlig
betydelse för resultat- och balansräkningar. En utredning pågår i kommunen för att rekonstruera redovisningen av upp till 25 år gamla projekt. Revisionen ser positivt på detta arbete och understryker
vikten av att denna viktiga redovisning i allt väsentligt är korrekt i den kommande årsredovisningen.
Vi rekommenderar att kommunen beaktar de synpunkter som förs fram av KPMG i upprättad granskningsrapport.
Granskning av årsredovisningen
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
Exploateringsredovisningen följer inte lag och god redovisningssed. Årsredovisningen är inte rättvisande vad gäller exploateringsredovisningen.
Vi bedömer att årsredovisningen i övrigt i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har förutom vad gäller exploateringsredovisningen i allt väsentligt
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska
förvaltningen.
Finansiella mål
Vi bedömer att resultatet för 2016 är förenligt med de finansiella mål fullmäktige fastställt. Kommunen behöver dock även kommande år redovisa goda resultat för att kunna finansiera expansion och
demografiska förändringar.
Verksamhetsmål
Vår sammantagna bedömning är att resultatet är förenligt med de verksamhetsmål fullmäktige fastställt.
Möten och sammanträden
Revisorerna har sammanträtt drygt en gång i månaden. Utöver ordinarie sammanträden har möten
hållits med bl a


Kommunfullmäktiges presidium
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•

Kommunstyrelsens presidium

•

Kommunstyrelsens arbetsutskott

•

Gatti- och samhallsnamndens arbetsutskott

•

Socialnamndens presidium

•

Socialnamndens arbetsutskott

•

Utbildningsnamndens presidium

•

Utbildningsnamndens arbetsutskott

•

Aldrenamndens arbetsutskott

•

Kommunens ekonomidirektor

•

Bygg- och miljofdrvaltningsledningen med namndsordfdranden

Uppsala den I 0 april 2017
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