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Kommunfullmiiktige
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REYISIONSBERIiTTELSE FOR AR 2014

Virt upodrae
vi, av frrllmiiktige

utsedda revisorer, har grarukat den verksamhet som bedrivits
styrelse och niinurder.

i

Styrelse och ndmnder ansvarar ftir att verksamheten bedrivs i enlighet med
gdllande mil, beslut och riktlinjer samt de ftireskrifter som giiller ftir
verksamheten. De ansvarar ocksi ftir att det finns en tillriicklig intem kontroll samt
iterredovisning till firllmiiktige. Revisoremas ansvar iir att granska verksamhet,
kontroll och redovisning samt prdva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fulhniiktiges uppdrag.

Granskningen har utfiirts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomftirts med
den inrikbring och omfattning som beh6vs liir att ge rimlig grund fiir bedcimning
och ansvarsprdvning.

I bilaga I redovisas de sakkunnigas rapport avseende granskningen av
irsredovisning en 2014. Ovriga revisionsrapporter hiinfiirliga till revisionsflret 2014
har fortldpande <iversiints till kommunfullniiktige fiir kiinnedom.
Vdra bediimningar om drsredovisnine och mdluppfvllelse 2011

Vi bedrimer att irsredovisningen i allt viisentlig uppSller kraven pi rittvisande
rikenskaper och iir uppriittad enligt god redovisningssed med undantag ftir
redovisning av avslittning fiir Bollebygdskolan om 2 mnkr. Aven ftiregiende
ir pitalade vi att denna avsittning strider mot redovisningssed.
Fdrvaltningsberdttelsen saknar en sanrlad utviirdering av kommunens ekonomiska
stiill-nring (KRL 4:5). Lingsiktigt perspektiv saknas.
Balanskravet uppfulls fiir
af.
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2014. Inga underskott finns att iterstiilla fr.in tidigare

Vi

bed<imer den finansiella milupp$llelsen som svag. Resultatet iir inte fttrenligt
med de tvi finansiella milen om god ekonomisk huslr.'lllning som firllmiiktige

beslutat om. Milsiitnringen om 2
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statsbidrag gdller ftir planperioden 2014-20l6,vilket inneb?ir att hoga krav
kommer att stiillas pi de kommande tvi iren ftir att klara milet. Frir det
enskilda
e:r:t2014 uppgir resultatet till knappt 1,7 %o.Enavstiimning baket i tiden (2012 _
2014) visar ett resultat om I ,6 %.

ylllslithr]lCen att langsikti$ ftirbdttra soliditeten uppgdls inte fiir planFerioden
Q0l2 -2014) eller framit (20t5 - 20lZ). F<ir det enstitOa erct2074har
ftirbiittring skett om | ,4 %o-enheter gentemot 201 3. Bollebygds kommun befinner
sig i en mycket intensiv investeringsfas. F<ir 6ren 201 5-2017 uppgar planerade
investeringar och exploateringar
ger detta ingen <ikad soliditet.

Vi

till

I 14,5 mnkr. under nuvarande omstiindigheter

miluppfyllelsen fiir verksamhetsmilen som nigot liirsflmrad
gentemot ftiregiende ir.
av 20 verksamhetsmil anges som uppnidda. Med
ledning av vad som framkommer i irsredovisningen har vi ingen awikande
uppfathring giillande Kommunstyrelsens bedrimning av miluppfullelsen.
bed<imer

ll

Bollebygds kommun awiker i n6gra fall fitn god redovisningssed avseende
viirderingsfrigor och tilldggsupplysningar. Dessa awikelser kommenteras i
bifogad granskningsrapport avseende irsredovisning 2014.
Var bediimnine av niimndemas ansvar er 2014

I kommunallagens 6 kapitel 7 $ eterfinns ndmndernas ansvar ftir verksamheten.
Niimnderna skall var och m inom sitt omrdde se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mdl och riktlinjer som fullmtiktige har besttimt samt de
fi)reskrifter som gdller Jdr verksamheten. De skall ocksd se till att den interna
leontrollen iir tillriicklig samt att verlsamheten bedrivs pd ett i ivrigt
tillfredsstiillande siitt. Detsamma giiller niir vdrden av en lammunal angeliigenhet
med stdd av 3 kap. 16 $ har ltimnats 6ver till ndgon annan.

Fullniiktige antog 2005-12-15 ett reglemente fijr intem kontroll. Reglementet
syftar till att siikerstiilla att styrelse och ndmnder uppriittMller en tillfredsstiillande
intem kontroll. Enligt reglementet skall de enskilda niimndema tillse att en
organisation uppriittas ftir den intema kontrollen och att regler och anvisningar fiir
den intema kontrollen antas. Niimndema skall irligen utifrAn en risk- och
viisentlighetsanalys uppriitta en intem kontrollplan.

Enligt reglementet $ 2 har Kommunstyrelsen det iivergripande ansvaret fiir att det
finns en god intem kontroll. I detta ryms ansvar' ftir att organisation kring intern
kontroll finns samt att tillse att den utuecklas utifitn kommunens behov.
i reglementet ftir intem kontroll ansvarar ftirvaltringschef fiir att
konkreta regler och anvisningar utformas fiir att uppriitthiLlla en god intem
kontroll. Reglema skall iiven antas av respektive niimnd.
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Enligt $ I I skall Kommunstyrelsen, med utgingspunkt fi€n niimndemas
uppfiiljningar av den intema kontrollen, utvdrdera kommunens samlade system fiir
intem kontroll och i fiirekornmande fall ftiresli fiirbiittringar.
Niimndema ska drligen utifran en risk- och viisentlighetsanalys upprefta en
internkontrollplan. Alla niimnder, ftirutom Bygg- och miljoniirnndin, har ftir2014
upprdttat en internkontrollplan. I intemkontrollplanen framkommer process,
rutin/system som det ska fokuseras pi under iret, kontrollmoment, ansvarig fiir
kontrollen, datum ftir uppftiljning, metod ftir kontrollen och instansen fiir
avrapportering. I den praktiska tilliimpningen av reglementet har det tolkats som
att Bygg- och milj<in?lmndens verksamhet bedrivs inom Kommunstyrelsens ram
varfiir ingen internkontrollplan uppriittas ftir Bygg- och miljcin?imnden. Detta
framgir dock inte av reglementet ftir intem kontroll eller dess
tilldmpningsanvisningar.
Kommunstyrelsen har (KS 2015176) genomfiirt en samlad utudrdering av den
intema kontrollen i kommunen. Vi ser positivt pA att utviirdering av den interna
kontrollen iiven kornmer att ske i samband med deldrsbokslutet fiamiiver. Vi vill
framhalla att Bygg- och milj<indrnnden har ansvar fiir den intema kontrollen inom
de verksamheter som ivilar niimnden enligt giillande reglemente.

Yiren 2014 avsl<ijades oegentligheter

avseende utbetalningar av ftirsdrjningsst<id
inom Omsorgsniimndens ansvarsornr,ide. Oegentligheterna har pig6tt under flera
dr och under flera olika niimnders ansvar. Pi ftirvaltningens initiativ har
utredningar och etgiirder vidtagits fiir att stiirka den intema kontrollen fram<iver.
Rapportering har skett till niimndema under iret och arbetet med dtgiirdsplan
fortgir. Vi anser att detta arbete miste ges hdg prioritet fram<iver. Systematiken i
tidigare intemkontrollarbete har varit otillriicklig och arbetet har haft allt fiir lig
prioritet. Vi anser att bide fomtella rutiner och kulturen kring intern kontroll maste
utuecklas. Detta fiirutsiitter en vilja till ftiriindring av tidigare arbetssatt vilket er en

ftirutsdttring ftir utveckling.
Revisionen har under 6ret granskat Omsorgsniimndens arbete med intem konholl
samt de itgiirder som planeras framdver. Var bedrimning iir att tidigare arbetssiitt
inom Omsorgsndmnden varit underutvecklat och bristfiilligt. Kommunstyrelsen
har inte i sina utviirderingar av den intema kontrollen noterat brister i
Omsorgsniimndens arbete med den intema kontrollen. Vi ser det dffiir som
positivt att etgiirder vidtagits.
Ansvaret ftir de oegentligheter som avskijats avseende brister i utbetalningsrutinen
ftir ftirscirjningsst<id ivilar Omsorgsniimnden. Var beddmning av detta baseras pi
kommunallagen 6 kap 7 $. Revisorerna har att pr<iva om ledamdterna i
Omsorgniimnden agerat tillriickligt i ftirhillande till sitt ansvar i enlighet med
J
kommunallagens

bestiimmelser.
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I vflr granskning av omsorgniimnden kan vi konstatera att bristerna avseende
geanlynng, arbetsdelning och systematisk uppftiljning kring utbetalning av
fiirsrirjningsstrid varit betydande. Bristerna har?samkat kommunen betvJande
ekonomisk skada samt ftirtroendeskada hos brukare, medarbetare och invinare.
orsakema till bristema dr flera men viktiga inslag iir att intemkontrollarbetet inte
prioriterats samt en kultur av stor tillit till enskilda tjdnstemiin. vi kan inte se att
nigon enskild ledamot i omsorgsniimnden har stcirre eller mindre ansvar ftir det
intrdffade.

Vi har i var pr<ivning av Omsorgsniimndens ansvar tiverviigt huruvida vi bdr
ftiresli fullrndktige att viigra niimndens ledamdter ansvanfrihet lor ir 2014.
Bristerna och fiiljdema av bristerna dr si pass betydande att detta vore motiverat.
Bristerna har emellertid funnits under rnycket lang tid och ansvaret ftir bristema
btir siledes kunna ftirdelas dver tid. Vi kan iiven konstatera att en enskild
tjzinstman haft ett mycket stort fiirffoende i organisationen samt att verksamheten
avseende fiirsci{ningsstrid, i ftirhallande till andra verksanheter som
Omsorgsniimndens ansvarar fiir, inte uppvisat ndgra viisentliga ftir?indringar pi
mycket ling tid. Omfattningen av verksamheten iir dessutom relativt begriiruad i
Bollebygds kommun.

Vi har, med h6nvisning till ovanstiende, valt att stanna vid att rikta en
allvarlig anmirkning gentemot Omsorgsnflmnden Ar 2014 fiir brister i den
interna kontrollen avseende rutinerna ftir utbetalning av ftirsiirjningsstiid. Vi
uppmanar Omsorgsniimnden och alla andra niimnder att kraftflrllt arbeta vidare
med att utveckla en tillriicklig intem kontroll. Bygg- och milj<iniimnden har inte
agerat i enlighet med fullmiiktiges reglemente ftir intern kontroll vilket inte iir
tillfredstiillande.

Vi tillstyrker att fullmiiktige beviljar ledamdterna i styrelse och nfimnder
ansvarcfribet. Vi tillstyrker att kommunens irsredovisningfor 2014
godkinns.
Bollebygd den 26 mars 2015

Nils-Bertil Andersson

Per Wigniis

Anna-Stina Andersson
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