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Revisionsrapport nr g/2016- Grundliggande granskning av styrelser och
nlmnder 2016

som ett led i revisionen 2016 har Ernst & young AB pi v6rt uppdrag sammanfattat 6rets
grundlaggande g-ranskning per styrelse och nemnd i bifogad rapport-. Granskningen ing6r i
revisionsplanen tdr Ar 2O16.

I rapporten g6rs bed6mningar av de tre omridena styrning och uppfoljning, intern kontroll
samt rekenskaper. De beddmda omridena er direkt ropplade till de uitalairden som vi
revisorer enligt kommunallagen ska g6ra i revisionsberettelsen.

Av bifogad rapport framgar ett antal noteringar och rekommendationer inom de olika
omradena som respektive styrelse/namnd beh6ver beaha. Nedan redogors f6r de mest
vasentliga iakttagelserna.

Tidigare_ir har vi lyft fram bristerna i skolresultaten som vasenfliga. 2016 har flera viktiga
resultat f6rbattrats vilket er positivt. Alltjamt finns omriden vad gEller skolresultaten soir
dr laga bide iforhellande till fullmaktiges mil och jdmfdrt med riket och lanet. Det ar
viktigt att ansvarig styrelse och namnd fortsatt prioriterar arbetet med att fdrbattra
resultaten i skolan och tar tillvara analyser och effekter av bedrivna projekt i skolan.

Ekonomistyrningen inom social- och 6ldrenimnden visar fortsatt pi behov av forbdttring
aven om det slutliga ekonomiska resultatet inte awiker vdsenfligtfr6n sluflig justerad
budget. Bland annat ar det av stor vikt att andamalsenliga rapporter ska kuina tas fram
fran verksamhetssystemet Pulsen combine f6r att fdrstarka mdjligheterna att utverdera
och uppskatta volymer.

Vi vill ocksi lyfta fram behovet av atgarder f6r att sterka den interna kontrollen kring
hanteringen av utbetalningar till f6reningar.

Revisionen onskar respektive styrelses och ndmnds kommentarer till de noteringar som
gdrs och de rekommendationer som ldmnas i bifogad rapport. Svar 6nskas senist till den
30 juni 2017.
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