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Revisionstrerettelse fiiir flr zor5

Vi, av fullmdktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
ndmnder och beredling samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedri-
vits i kommunens f6retag.

St1'relser, ndmnder och beredningar ansvarar f6r att verksamheten bedrivits enligt gdLllande
mil, beslut och riktlinjer samt de f6reskrifter som gdller f6r verksamheten. De ansvarar ocksA
f6r att det finns en tillrlcklig intern kontroll och Aterredovisning till fullmdktige.

Revisorernas roll dr att granska verksarrhet, intern kontroll och rdkenskaper samt pr<iva om
verksamheten bedrivits enligt fullmd,ktiges uppdrag och mll samt de ftjreskrifter som gdller
fdr verksamheten.

Granskningen har utf6rts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomf6rts med den inriktning och
omfattning som behcivs f<ir att ge rimlig grund for beddmning och ansvarsprti'"ning.

Vi har s[ lingt som m6jligt bed<imt Indamilsenlighet, effektivitet och den interna kontro]len
i verksamheten. Vi har dven granskat rhkenskaperna och om redovisat resultat dr fdrenligt
med de mil som faststlllts av kommunfullmdktige. Vi har i prioriteringar av granskningsin-
satser, utgAtt fr&n en bed6mning av risk och vdsentlighet och omsatt detta i en revisionsplan
for flret.

Granskningarnas resultat redovisas i bilagor till revisionsberdttelsen.

Vi bediimer att stlrelse och ndmnder i Vilhelmina kommun huu:dsakligen har bedrivit
verksamheten pi ett dndamilsenligt sdtt, men sett ur ekonomisk slmpunkt inte helt tillfreds-
stiillande vilket redovisas nedan.

Vi trediimer att rdkenskaperna, med vissa undantag, i allt vasentligt dr r?itfvisande.

Vi bediimer att sq.'relsens och niimndernas interna kontroll inte fullt ut varit tillriicklig.

Vi bediimer att den finansiella miluppfollelsen iir svag.

Vi bedtimer aft verksamhetsmilens uppfyllelse iir svag.

Vi bed6mer att kommunen utifrfln den svaga mAluppfyllelsen inte nir en god ekonomisk
hushfrllning f6r zor5.
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Vi riktar kritik mot socialniLnnden mot bakgrund av den stora budgetarwikelsen - zr,4
mnkr. Ndmnden redovisade en budgetawikelse motsvarande -6 mnkr zor4 och under zor5
har kostnaderna och diirmed budgetawikelsen cikat ytterligare. Niimnden har beslutat om
fltgdrder men ndmndens itgdrder har inte varit tillriickliga. Vidare har niimnden brustit ge-
nom att av fullmiiktige inte begiira ut<ikad ram, nya riktlinjer eller st6d f<ir att komma tillriitta
med ekonomin.

Vi riktar kritik mot kommuns\nelsen med anledning av bristande prognossdkerhet
och socialniimndens budgetdverskridande. Kommunens resultat har fiiriindrats med 35 mnkr
frin den prognos som giordes per delArsbokslutet i augusti t.o.m. det slutliga utfallet och vi
bed<imer ddrf<jr att det finns stora brister giillande prognossdkerheten. Styrelsen har inte
pikallat fullmiiktiges uppmiirksamhet pi socialndmndens problem eller st6ttat socialndmn-
den och fullmdkige med f6rslag till ltgdrder pfl ett tillrhckligt sltt.

Vi tillsttrker att fullmdktige beviljar ansvarsfrihet f6r kommunstyrelsen och nhmnderna
samt de enskilda ledam6terna i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens flrsredovisning ftir zor5 godkiinns.

Vi frberopar bifogad redogtirelse och rapporter.

Margaretha kifgren har anmiilt jiiv avseende utbildningsnlmnden f<ir f6rsta halveret 2o15
och deltar inte i granskningen fcir denna del.

Vilhelmina den 1r aDril 2016

Bilagor:
Till revisionsberdttelsen h6r nedanstAende bilagor.

. Revisorernas redog6relse samt de sakkunnigas rapporter

. Granskning av irsredovisning zor5

. Granskning av delersrapport 2015

. Ansvarsprdvning zor5 - 6versiktlig granskning av kommunstyrelsen och ndmnderna

. Projekt inom utvecklingsenheten

. F6rstudic - beredskap f6r <ikat flyktingmottagande
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Vilhelmina kommun
Revisorerna

Bilaga till revisionsberdttelse
2016-04-tr

Redogiirelse ftir revisorernas granskning &r zor5

Inledning

Bakgrund
Revisorerna ska lrligen avge en revisionsberdttelse med ett uttalande om ansvarsfrihet f6r
kommunstyrelsen, ndmnder och fdrtroendevalda tillsty'rks eller ej. Berdttelsen ska ocksA
innehilla en redogdrelse for den revision som bedrivits under flret.

S14te med denna redog6relse Ir att den ska utg<ira underlag till revisionsberlttelsen och ge en
bild av den revision som bedrivits under Aret. De sakkunnigas granskningsrapporter/-
redogcirelse har l<ipande under lret delgivits styrelse, nhmnder, f6rvaltningar och bolag som
berdrts av revisioncns granskning.

Plonering och ut"vol au granslcningsinsatser
Fr&n 6Lr zooo har ambitionen f<ir kommunal revision hrijts i den meningen att revisorerna
&rligen, enligt lag, ska granska all verksamhet. Valet av granskningsinsatser grundar sig pi en
analys som utg6r frin en helhetssyn pi kommunen, ddr risk och visentlighet samt tidigare
irs granskningsresultat varit vlgledande. Ut6ver de flirdjupade granskningsinsatser som
denna analys motiverat har si kallad "flrlig granskning" av kommunstyrelsens och
ndmndcrnas ledning, sty'rning och kontroll, delirsrapport och Arsredovisning genomftirts.

Genomftirda revisionsinsatser: Arlig granskning

Kornrnunstgrelsens och niirnndernas o:nsu arsutiiu sndc
F<ir att mdjliggcira en effelitiv revision har granskningen av styrelse och ndmnder genomforts
enligt en standardiserad granskningsmodell: granskning av ansvarsuttivande.

Kommunstyrelsen
Vlr sammanfattande bedcimning dr att kommunstyrelsen i rimlig grad kan verifiera att
styrelsen under frLr 2015 har ut6vat styrning och kontroll iiver sin egen verksamhet. Ddremot
bedcims stl,rning och kontroll utifrin uppsiktsplikten inte vara tillriicklig, b6de mot bakgrund
av socialndmndens budgetawikelse och stora brister gdllande prognossdkerheten. Stl'relsen
har utdver delirsrapporter inte pnkallat fullmdktiges uppmdrksamhet pi problemen eller
st<ittat socialndmnden och fullmdktige med fiirslag till Atglrder pfl ett tillrdckligt sdtt.
Kommunens resultat har f<irdndrats med 35 mnkr fr&n den prognos som giordes per
delirsbokslutet i augusti t.o.m. det slutliga utfallet.

Utbildningsndmnden
Vir sammanfattandc beddmning iir att utbildningsndmnden endast delvis kan verifiera att
ndmnden har styrt sin verksamhet och ekonomi pi ett tillrlckligt shtt. Milen 6r inte
uppfyllda elier uppf6ljningsbara, ndmnden redovisar ett positivt resultat men en stor brist
gdllande prognoss:ikerhet.
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Socialniimnden
Vir sammanfattande bcddmning dr att socialndrmnden inte kan verifiera att ndmnden under
frLr zor5 har ut6vat styrning och kontroll <iver sin verksamhet och ekonomi i tillriicklig grad.
Ndmnden redovisade en budgetawikelse motsvarande 6 mnkr zor4 och under zor5 har
kostnaderna och dd,rmed budgetawikelsen rikat ytterligare Ndmnden har fattat aktiva beslut
men de har inte gett tillrdcldiga effekter. Prognossdkerheten har dock varit god. Vidare har
nlmnden brustit genom att av fullmdktige inte begdra ut6kad ram eller nya riktlinjer eller
st6d fcir att komma tillrdtta med ekonomin.

By g g - o ch milj 6niimnde n
Vfri sammanfattande beddmning dr att bygg- och milj<indmnden i vdsentliS grad kan verifiera
att de under ir zo15 har ut6vat stlrning och kontroll over tilidelat uppdrag.

Redouisning, bo,lornskroiu och god ekonornisk hush&Ilning
Kommunen dr redovisningsslcyldig enligt lag om kommunal redovisning. Lagen som bland
annat uppkommit med anledning av det s.k. balanskravet som giiller fr.o.m flr zooo, innebdr
6kade krav pfl den kommunala redovisningen.

Ar zoo4 inf6rdes regler i kommunallagen om att revisorerna ska bed6ma om resultatet i
delirsrapport och aisredovisning dr ftirenligt med de mll om god ekonomisk hushallning
som fullm?iktige beslutat om. Samtidigt infiirdes en bestdmmelse i lag om kommunal
redovisning att Srsredovisningens och delirsrapportens f6rvaltningsberdttelse ska inneh5lla
en utvdrdering av mfllen f6r god ekonomisk hushAllning.

Redovisningsrevisionen har inril..tats pfl att bed6ma om kommunen f<iljer lag,om kom_munal

redovisning och iiwiga krav pi god redovisningssed samt om miien fiir god ekonomisk
hushlllning uppnAtts.

Deldrsrapportering
Kommunen ska enfigt redovisningslagen uppriitta minst en delerslapport som omfattar 6 - 8

m&nader av kalenderiret.

Granskningen visar att delarsrapportering i allt vdsentligt sker enligt lagens krav och god

redovisningssed i <ivrigt.

Vir dversiktliga granskning visade pe att prognostiserat resultat inte var f6renligt med det
finansiella mileiom att resultatet rninst ska motsvara 1,2 procent av skatteintll<ter och
bidrag. Owiga finansiella mil utvlrderas inte i delirsrapporten.

Vidare visade vir tiversiktliga granskning pA att miluppfyllelsen avseende verksamheten inte
gick att bedrima dfl kommunstyrelsen inte g<ir nigon samlad bed6mning av mnlen.

Arsredouisning
Vi bedrimer att flrsredovisningen huwdsaldigen redogiir for utfaliet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska stiillningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav pi en ckonomi i balans (KL 8:5 a-b).

Jdmfiirt med uppriittade helirsprognos i delSrsrapportcn per augusti har
balanskravsresultatet fdrbatrats med 35 mnkr. Vi beddmer att det finns stora brister i
prognoss[kerheten och att det kan innebhra att trovdrdigheten till prognoser f6rsdmras.

fy'ra mAlen

K
Ftt)

uppnAs. -z'-
-FL>1,'- ,:74;2'

2

$,

Vi bed<imer den finansiella mflluppfullelsen som svag di inget av de



Vi bed6mer verksamhetsmllens uppfullelse som wag di tre av 17 mil uppfuIls. Ett av milen
uppf'lls inte medan <iwiga mil antingen inte kan mitas f<irrdn zor8 eller si saknas
j iimfcirelsetal ftir zo15.

Vi bediimer vidare att Srsredovisningen, med undantag av redovisningen av materiella
anliiggningstillgfingar, i allt viisentligt uppfzller kraven pfr riitMsande rhkenskaper och iir
upprdttad enligt god redovisningssed.

F 6r dj up ade gr olnsknin'g q4tr oi ekt

Proj ekt inom utveckkng senheten
Utihfln genomf6rd granskning giirs en sammantagen revisionell bed6mning att projekt inom
utvecHingsenheten till 6vervdgande del bedrivs pi ett iindamllsenligt sett, men att den

interna kontrollen iir otillriicklig. Granskningen har inrilitats mot ftiljande omriden:
- Kommuninternastyrdokument
- Mltning, uwirdering och rapportering av resultat och effeliter
- MAluppfollelse

I granskningen konstateras att den politiska styrningen och kontrollen <iver

projekwerksamheten har varit mycket svag under ir zot5.

Fiirstudie - Beredskap for 6kat flyktingmottagande
Ftirstudien visar pfl att det saknas bostiider och personal fcir att ta emot fler flylrtingar samt

att en relativt stor andel ensamkommande barn vhntar pt att fl en god man. Rutiner fiir
6ters6kning av bidrag har uppriittats, men inom vissa verksamhetsomriden kan rutinerna

ftirbiittras Iiir att sdkerstiilla att samtliga kostnader Stersiiks.
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