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Revisionsberättelse för år 2017
Vi, av fiullmktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens fZretag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar fi5r att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och flireskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också ffir att det finns en tillräcklig intern kontroll i
verksamheten samt fbr återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för 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. Granskningens omfattning och inriktning
redovisas i bilagan “Revisorernas redogörelse flir 2017 års granskning”.

Resultatet för 2017 är negativt och uppgår till -13,5 mnkr. Detta innebär att
kommunen inte når en ekonomi i balans och att resultatet måste återställas senast
2020. Nämnderna redovisar en negativ avvikelse mot budget med ca 26,5 mnkr.
Ij ämförelse med föregående år har verksamhetens nettokostnader ökat betydligt
mer än skatteintäkter och statsbidrag

Revisorerna ser allvarligt på den ekonomiska utvecklingen inom nämnderna och
att vissa nänincler återkommande redovisar underskott. Vi konstaterar även brister
gällande prognossäkerheten.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Ljusdals
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt men
ur ekonomisk synpunkt inte helt tillfredsställande sätt. Omsorgsnämnden
redovisar ett underskott om 22,1 nmkr och Utbildningsnämnden ett underskott
om 14,9 mnkr. 1 detta sammanhang ska framhållas att kommunstyrelsen utifrån
sin samordningsroll och uppsiktsplikt har stor påverkansgrad gällande hur
tillfredställande nämndernas uppföljning, utvärdering, analys och kontroll av
verksamhet och ekonomi är.



Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll i
huvudsak har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. De verksamhetsmässiga målen
för 2017 är endast delvis uppfyllda.

Vi tillstyrker trots ovan nämnda noteringar att fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda
ledamöterna i dessa organ. Vi tillstyrker att gemensam nämnd för
FoU Välfard, Regnet, Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken beviljas
ansvarsfrihet för 2017.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Roland Bäckman har ej deltagit i granskning av Omsorgsnämnden på grund av
valbarhetshinder.
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