TIERPS
KOMMUN
REVISORERNA
Kommunfullmäktige Tierps kommun

Revisionsberättelse för år 2016
Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Granskningen har inriktats mot att bedöma kommunstyrelsens och nämndernas ledning, styrning, uppföljning
och kontroll av verksamheten. Granskning har också genom de lekmannarevisorer som
utsetts, skett av verksamheten i kommunens företag - AB Tierpsbyggen, Tierps kommunfastigheter AB, Tierps Fjärrvärme AB och Tierps Energi och Miljö AB.
Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året bedrivits av gemensam
lönenämnd och gemensam IT-nämnd samt de gemensamma nämnderna överförmyndarnämnden i Uppsala och räddningsnämnden i Uppsala'.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Vi har följt den för året gällande revisionsplanen vilket innebär att fördjupade granskningsinsatser genomförts inom bl a följande områden:
•
•
•
•
•

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för
hantering av leverantörsfakturor
Granskning av riktade statsbidrag inom förskola, skola och äldreomsorg
Granskning av den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby
kommuner
Granskning av barn och unga med psykisk ohälsa
Granskning av äldreomsorgens framtidsplanering

Utöver detta har vi genomfört granskningar av den övergripande ansvarsutövningen,
kommunens årsredovisning och delårsrapport.
I vår granskning har vi biträtts av PwC. En sammanfattning av de rapporter som upprättats bifogas denna berättelse.
Nedan redogör vi för granskningens resultat.
Valnämnden
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för valnämnden.
Jävsnämnden
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden.
De gemensamma nämnderna ÖFN och RÄN i Uppsala granskas i första hand av revisionen i Uppsala kommun enligt samarbetsavtal. Varje ingående kommuns revisorer är dock ansvariga för revisionen mot den egna kommunen.
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Gemensam Lönenämnd
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för lönenämnden.
Gemensam IT-nämnd
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för IT-nämnden.
Gemensam Överförmyndarnämnd
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för den gemensamma överförmyndamämnden i
Uppsala.
Gemensam Räddningsnämnd
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för den gemensamma räddningsnämnden i Uppsala.
Kommunstyrelsen
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Årets resultat är positivt och uppgår till +42,8 mnkr (+13,8 mnkr). Resultat visar en positiv avvikelse mot budget med ca 29,0 mnkr. Resultatet förklaras delvis av poster av engångskaraktär. Kommunen klarar balanskravet enligt kommunallagen.
Kommunfullmäktiges finansiella mål:
•

Kommunens resultat ska uppgå till minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

•

Investeringarna i den skattefinansierade verksamheten ska finansieras av avskrivningar och resultat för samma verksamhet.

Båda målen uppfylls.
Verksamhetssnål:
Revisionen granskade under 2015 kommunens arbete med målstyrning. I granskningen
framfördes behovet av att en översyn av verksamhetsstyrning och uppföljning av mål för
verksamheten görs, för att säkerställa en ändamålsenlig styrning och uppföljning.
Av kommunstyrelsens svar framgick att kommunstyrelsen i huvudsak delade det som
framkommit i granskningen. Detta gällde inte minst behovet av att förtydliga styrmodellen med balanserad styrning och att det finns ett betydande behov av att implementera
den på nytt inte minst eftersom det finns många nya medarbetare. Kommunstyrelsen beslutade att avvakta med det konkreta arbetet till dess kommunens nya vision antagits av
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kommunfullmäktige. Redovisning av måluppfyllelsen enligt det nya målarbetet kommer
att göras för verksamhetsåret 2017.
För bokslutet 2016 kvarstår i huvudsak tidigare synpunkter avseende svårigheterna att
bedöma graden av måluppfyllelse för verksamheterna.1 årsredovisningen görs bedömningar av måluppfyllelsen på ett enhetligt sätt utifrån övergripande mål i form av bedömningen "God" eller "Delvis". Många gånger saknas dock mått eller hänvisning till underlag som styrker bedömningarna. Vi kan också konstatera att redovisningen indikerar
att förbättringar skett men också att många mål inte nås.
Sammantaget ger redovisningen kommunfullmäktige begränsade möjligheter att bedöma
måluppfyllelsen. Kommunrevisionen har dock noterat kommunstyrelsens utfästelser att
från 2017 kommer möjligheterna att vara bättre.
Beträffande redovisningen av räkenskaperna i årsredovisningen bedömer vi att den i allt
väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi vill dock fästa uppmärksamheten på följande:
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna ska enligt RKR 8.2 ställas upp jämte kommunens och
jämföras med föregående år. Noter till resultat- och balansräkningen ska i årsredovisningen vara av samma typ som för kommunen och redovisas jämte dessa. Vi noterar att
den kommunala koncernen inte är uppställda jämte kommunens räkenskaper och inte omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer inte god redovisningssed.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar i huvudsak tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för
tillämpade redovisningsprinciper med nedanstående noteringar.
Följande väsentliga avvikelser från god redovisningssed har noterats:
•

Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen lämnas
inte i förvaltningsberättelsen i enlighet med RKR 8.2.

•

Den kommunala koncernredovisningen är inte uppställd jämte kommunens räkenskaper och avviker därmed från RKR 8.2.
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Vi tillstyrker att kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Vi
tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet
med kommunala redovisningslagen.
Tierp den 29 mars 2017
FÖR TIERPS KOMMUNS REVISORER

A ff,AnA,

Per Davidsson

K-G Marklund

Veronica Stennek

Leif Söderlund

Englu
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Bilagor

Till revisionsberättelsen bifogas:
- Redogörelse för 2016 års revisionsverksamhet
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Redogörelse för 2016 års revisionsverksamhet
Kommunens revisorer lämnar följande redogörelse för granskningsåret 2016.
PwC har biträtt oss vid revisionen.
Uppdrag
Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens,
nämndernas och kommunernas verksamheter.
Kommunrevisionen i Tierps kommun består av fem förtroendevalda revisorer.
Ur kretsen av de förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer i kommunens bolag.
För 2016 var följande revisorer valda:
Per Davidsson, ordf
Leif Söderlund
Bo S Englund
Karl-Gunnar Marklund
Veronica Stennek
Kommunrevisorernas uppgift
De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala
självstyrelsen.
Kommunrevisorernas övergripande uppgift är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och uppnår av fullmäktige angivna mål inom fastställda ekonomiska ramar. En viktig uppgift är att kommunrevisorerna ska främja arbetet med styrning och
kontroll av verksamheten.
Som underlag för revisionens bedömningar görs under året olika fördjupade granskningsprojekt. Bedömningen av vilka områden som ska tas upp i granskningar grundar sig på
dels en riskanalys, dels på förslag och synpunkter som på olika sätt kommer in till kommunens revisorer. Det är kommunens revisorer som avgör vilka granskningar som ska
utföras.
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Revisorerna ska årligen till kommunfullmäktige avge dels utlåtande om delårsbokslut,
dels revisionsberättelse i samband med årsbokslut över verksamheten under det gångna
året.
I revisionsberättelsen ska revisorerna pröva:
•
•
•
•
•

Om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt
Om räkenskaperna är rättvisande
Om den interna kontrollen som görs av nämnderna är tillräcklig.
Kommunens samlade årsredovisning.
I revisionsberättelsen ska kommunrevisorerna uttala sig om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder ska tillstyrkas eller avstyrkas och om kommunens årsredovisning ska godkännas.

Årets resultat
Vi lämnar ett överskott 2016 på 105 tkr. Orsaken till överskottet är att en planerad
granskning utgått och återhållsamhet avseende deltagande i kurser och konferenser.

Årets verksamhet
Under 2016 har följande större revisionsinsatser genomförts:
Granskning av ansvarsutövande
Dialoger kring verksamhet och ekonomi har under året genomförts med kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet arbete och omsorg, utskottet barn och unga, utskottet samhällsbyggnad.
Överläggningar har under året hållits med kommunledning (2 ggr) och fullmäktiges presidium (3 ggr). Vi har under året träffat och fått information från bl a Jävsnämnden och
kommunchef. Vi har gjort studiebesök i Karlholm och fått information om utbyggnadsplaner och kommunens engagemang.
Vi har genom lekmannarevisorerna tagit del av granskningen av verksamheten i kommunens bolag.
Vi har under året genomfört en upphandling av sakkunnig biträden till revisorerna. Upphandlingen vanns av PwC.
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Fördjupade granskningar
Följande fördjupade granskningar har genomförts eller pågår:
Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor
PwC har på vårt uppdrag genomfört en granskning avseende tillförlitlighet i system och
rutiner för hantering av leverantörsfakturor. Efter genomförd granskning gjorde vi bedömningen att den interna kontrollen avseende system och rutiner for hantering av leverantörsfakturor inte är tillräcklig.
Bedömningen baserades på följande iakttagelser:
• Dokumenterade riktlinjer avseende hantering av leverantörsfakturor saknas. Arbetsbeskrivning finns i form av lathundar.
• Det finns flera användare i Tierps kommun som har behörighet till "hela kedjan",
d.v.s. från upplägg av leverantör till utbetalning av leverantörsfakturor, detta dessutom utan tvåhandsprincipen.
• Endast 38 procent (19 av 50) av fakturorna avseende sa kallade förtroendekänsliga
poster verifierades helt utan anmärkning. Med förtroendekänsliga poster förstås
kostnader for resor, logi och representation.
• Det fanns ingen samlad dokumentation avseende registrerade behörigheter i ekonomisystemet (IoF, Inköp och Faktura).
• Rutin saknas för regelbunden uppföljning av registrerade behörigheter.
• Internkontrollplan saknas.
• Ett av sju kontrollmål som legat till grund for granskningen bedöms vara uppfyllt,
två kontrollmål är delvis uppfyllda och fyra kontrollmål bedöms vara ej uppfyllda.
En utförlig redogörelse för uppfyllanden av kontrollmålen presenteras i avsnitt 2 och
3.2.
Vi rekommenderade kommunstyrelsen att:
• fastställa en intemkontrollplan där kontrollmoment avseende hantering av system
och leverantörsfakturor ingår
• dokumentera rutiner för hantering av leverantörsfakturor
▪ säkerställa att användarnas behörigheter i ekonomisystemet ses över i syfte att säkerställa att det i framtiden inte finns användare med behörighet att hantera "hela kedjan" från upplägg av leverantör till utbetalning.
• rutin införs för regelbunden genomgång av registrerade behörigheter
• tillse att regelbundet erhålla uppdaterad dokumentation avseende registrerade behörigheter
• genomföra utbildning i kommunen avseende hantering av förtroendekänsliga poster.
Rapporten överlämnades till kommunstyrelsen i juni 2016. Kommunstyrelsen yttrade sig
över granskningen i september 2016.
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Granskning av riktade statsbidrag inom förskola, skola och äldreomsorg
PwC har på vårt uppdrag granskat riktade statsbidrag inom förskola, skola och äldreomsorg. Granskningen har syftat till att undersöka om kommunen har ändamålsenliga
rutiner avseende ansökningar av riktade statsbidrag inom förskolan, grundskolan och
äldreomsorgen. Granskningen omfattade inte ansökningar om EU-bidrag eller återsökningar av ersättningar från Migrationsverket avseende flyktingverksamheten.
Efter genomförd granskning gjorde vi bedömningen att det överlag fungerar tillfredsställande, men att kommunen i vissa fall inte fullt ut har ändamålsenliga rutiner avseende ansökningar om riktade statsbidrag inom förskola, grundskola och äldreomsorg.
Bedömningen baserades på följande iakttagelser och noterade avvikelser:
• Rutiner och ansvarsfördelning synes vara väl kända avseende såväl ansökningar som
bevakning av möjliga riktade statsbidrag att söka.
• De beloppsmässigt största statsbidragen har sökts.
• Medvetna och motiverade val har gjorts för att inte ansöka om vissa riktade bidrag.
• De riktade statsbidragen finns med i nämndemas detaljbudgetar så långt det uppfattas
vara möjligt.
• Det sker en tydlig återredovisning kring vilka riktade statsbidrag som ansökts och
som erhållits.
Kommunen behöver dock se över den formella hanteringen av besluten som fattas, vilka
idag uppges fattas som delegationsbeslut. Det bör tydligt framgå av delegationsordningen
vilka som har rätt att fatta beslut om att ansöka om riktade statsbidrag, samt i vilka fall
detta inte kan delegeras. Kommunen bör även fatta beslut i de fall man väljer att inte söka
om tillgängliga riktade statsbidrag.
Utifrån genomförd granskning lämnades kommunstyrelsen rekommendationer att:
• säkerställa att samtliga riktade statsbidrag som kommunen ansöker om tas upp i
verksamheternas detaljbudget. De riktade statsbidrag som inte är kända vid fastställande av detaljbudget, bör läggas in löpande i budgeten under året.
• dokumentera rutinerna för hantering av riktade statsbidrag för att minimera sårbarheten samt göra hanteringen mindre personbunden.
• ansökningar om riktade statsbidrag som har en påverkan på verksamhetens omfattning, framför allt under en längre period, och som kan påverka kommunens finansiering vid ett eventuellt borttagande av det riktade statsbidraget, bör beslutas av kommunstyrelsen, och ej fattas som delegationsbeslut.
• komplettera delegationsordningen så att det blir tydligt vilka tjänstemän som har rätt
att fatta beslut om att ansöka/ej ansöka om riktade statsbidrag.
• årligen kartlägga vilka statsbidrag som finns att söka för att i möjligaste mån säkerställa att inga bidrag missas.
Rapporten överlämnades till kommunstyrelsen i oktober 2016.
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Granskning av den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner
PwC har på vårt uppdrag granskat den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner. Granskningen har syftat till att klargöra om inrättandet av en gemensam
IT-nämnd åstadkommit en effektivare IT-verksamhet för kommunerna och en minskad
sårbarhet i systemen samt om en gemensam IT-nämnd säkerställt att kommunerna är
bättre rustade för kommande förändringar och för utveckling av verksamheten.
Efter genomförd granskning gjorde vi bedömningen att kommunerna genom sitt samarbete har åstadkommit en effektivare IT-verksamhet, dels mellan kommunerna, men även
för varje kommun separat. Detta beror framför allt på att samarbetet har dragit nytta av de
synergieffekter som uppstått och det faktum att den gemensamma IT-organisationen (ITcentrum) haft tillräcklig styrka att skapa en effektiv IT-drift och support.
Vidare var vår bedömning att kommunerna till viss del är bättre rustade för kommande
förändringar och utveckling i verksamheten. Bedömningen baseras på att den tekniska
och funktionella plattformen är modern och att drift och support i stort fungerar väl. Däremot behöver kommunerna tydliggöra samarbetsformerna på övergripande nivå och gemensamt definiera hur utveckling av IT-stöd och digitala tjänster ska hanteras för att uppfylla verksamheternas kommande behov.
Bedömningen baseras på följande observationer:
• Båda kommunerna är i stort sett nöjda med IT-centrums leverans av drift och support
av grundläggande IT-stöd och funktioner.
• IT-centrum har genomfört löpande förbättringar i drift och support genom att skapa
en tydligare struktur och ett processorienterat arbetssätt. Kunskapsnivån, kompetensen och kvaliteten har ökat under perioden.
• Båda kommunerna upplever att IT-verksamheten har skapat förutsättningar för en effektivare verksamhet med tydliga skalfördelar samt att sårbarheten avseende IT har
minskat.
• Det finns en otydlighet kring IT-nämndens och IT-centrums uppdrag och inbördes
fördelning av ansvar framförallt avseende utveckling av IT. Kommunerna har delvis
olika uppfattning om hur utveckling av IT ska bedrivas. Det saknas även en tydlig
dokumentation kring detta, vilket har påverkat samarbetet under perioden.
Utifrån genomförd granskning lämnades följande rekommendationer:
Mot bakgrund av att IT-nämnden i juni 2016 gemensamt kommit fram till att den bästa
lösningen för båda kommunerna är att fortsätta samarbetet och dessutom överväga en utökning med fler kommuner, bör Tierps och Älvkarlebys kommuner tillsammans komma
överens om och dokumentera de styrande principer som ska gälla för den gemensamma
verksamheten.
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Detta avser:
• Hur IT-nämndens uppdrag, mandat, styrning och uppföljning ska ske.
• Hur den ekonomiska fördelningsnyckeln ska utvärderas, följas upp och revideras
över tid. Samt vilka kostnader som ska ingå i fördelningsnyckeln och vilka kostnader
som kommunerna hanterar separat.
• Hur gemensamma strategiska beslut avseende IT-verksamheten tas, samt vad respektive kommun ansvarar för.
• Vilket stöd verksamheten (förvaltningarna), oavsett kommun, ska kunna förvänta sig
i samband med utveckling av nya digitala lösningar, på strategisk, taktisk och operativ nivå.
• Vad som ska ingå i IT-centrums uppdrag, i första hand för drift och support av ITstöd, samt hur IT-centrum kan bistå verksamheten vid utveckling av t ex e-tjänster.
Vidare bör en finansieringsmodell för detta tas fram och överenskommas.
• För att uppnå efterfrågad nytta och effektivitet med IT-nämndens verksamhet är det
nödvändigt att besluta om vision och mål samt formulera ett tydligt uppdrag för ITcentrum.
• Säkerställa att löpande uppföljning av mål och budget sker för att skapa förutsättningar för en effektiv IT-verksamhet.
• Kommunicera IT-nämndens och IT-centrums uppdrag till verksamheterna.
• Det bör tydliggöras vad verksamheterna själva är ansvariga för avseende framförallt
utveckling av IT-stöd.
Rapporten överlämnades till kommunstyrelsen i december 2016.
Granskning av äldreomsorgens framtidsplanering
PwC har på vårt uppdrag gjort en översiktlig granskning av kommunens planering och
beredskap för de framtida behoven inom äldreomsorgen. Granskning slutrapporteras i
mars.
Granskning av barn och unga med psykisk ohälsa
Vi har under året deltagit i en samgranskning med landstingets revisorer och revisorerna i
flertalet av länets kommuner. Granskning slutrapporteras i mars.
Granskning av delårsrapport och bokslut och årsredovisning
En översiktlig granskning har genomförts av kommunens delårsrapport per 2016-08-31.
Granskningens syfte har varit att bedöma om delårsrapporten har upprättats i enlighet
med den kommunala redovisningslagens intentioner, om delårsrapporten ger tillfredsställande information om verksamhetens utfall, om delårsrapporten uppfyller kravet på rättvisande räkenskaper samt om delårsrapporten är tillräckligt dokumenterad.
Granskning av årsbokslut och årsredovisning har skett av kommunen och kommunkoncernen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, omfattar följande
revisionsfrågor:
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• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i
förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.
• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler?
• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?
• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot
lag, rekommendationer och god redovisningssed.
Granskning av delårsbokslut har överlämnats till fullmäktige i oktober.

Granskning av bokslut och årsredovisning överlämnas tillsammans med årets revisionsberättelse till fullmäktige i april 2017.
Löpande uppföljning
Vi har• under året löpande följt kommunens verksamhet via protokollsläsning, utredningar
mm.
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