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Kommunstyrelsen
Uppföljning av långsiktig ekonomisk planering i Tierps kommun
PwC har på vårt uppdrag gjort en uppföljning av en tidigare granskning
avseende långsiktig ekonomisk planering. Den tidigare granskningen
gjordes 2005 och visade på ett antal utvecklingsområden.
Kommunstyrelsen svarade på granskningen i ett yttrande daterat 200606-07.
Syftet med denna uppföljning är att redogöra för vilka åtgärder som har
vidtagits med anledning av den tidigare granskningen. I granskningen
har även en översiktlig bedömning gjorts av kommunens arbete med
långsiktig ekonomisk planering.
Uppföljningen visar att ett antal förbättringar har gjorts men att det
fortfarande saknas viss skriftlig dokumentation. Planeringshorisonten
är också idag treårig i första hand. Därmed är det svårt att få en bred
överblick av de långsiktiga ekonomiska och finansiella
förutsättningarna samt vilka utmaningar detta för med sig på
kommunövergripande nivå.
Bedömningen baseras på följande iakttagelser:


Det saknas en omvärldsanalys i budget- och flerårsplan. Dock
diskuteras omvärld och förändringar i omvärlden i samband
med konferenser och möten i budgetprocessen.



En långsiktig befolkningsprognos finns i kommunen. Prognosen
har legat till grund för en boendeplan för äldre 2014-2035 samt
redogörs också för i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Vi kan inte se befolkningsprognosen används för kalkyler på
längre sikt inom skolan.



Kommunen har vidtagit de åtgärder avseende de finansiella
målen som rekommenderades i den tidigare granskningen, det
vill säga att målen redovisas i årsredovisningen. Målen framgår
också av budget- och flerårsplan.



Den ekonomiska planeringen är i första hand treårig. De två
planåren är främst är en matematisk framräkning av budgetåret.
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Det saknas känslighetsanalyser och alternativa scenarion på
längre sikt. Avsaknaden av känslighetsanalyser och alternativa
scenarior anser vi försvårar för förtroendevalda och andra
intresserade att göra en bedömning av kommunens samlade
risk- och osäkerhetsfaktorer.

Vi översänder rapporten för yttrande och önskar svar från
kommunstyrelsen senast den 31/01 2015.
För kommunens revisorer

Leif Söderlund
Ordförande

Gunilla Lundkvist
Vice ordförande

