HÖÖRS KOMMUN
Revisorerna
Kommunfullmäktige
i Höörs kommun

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Avseende Höörs kommuns styrelse, nämnder och företag samt sammanställd redovisning.
Höörs kommun org nr 212000-1116
Vi av kommunfullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut
och riktlinjer samt de regelverk som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till kommunfullmäktige.
Vi prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs
inom nämnderna är tillräcklig. Vi ska också bedöma om årsbokslutet är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat.
Revision av styrelse och nämnder
Vi har granskat räkenskaper, verksamhet och intern kontroll för år 2016. Omfattningen och
inriktningen av årets granskning sammanfattas i vår årsredogörelse som överlämnas till
kommunfullmäktige.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att den interna kontrollen i styrelse och nämnder inte har varit tillräcklig, med
undantag för socialnämnden vars interna kontroll bedöms vara god. Vi är kritiska till
kommunstyrelsens uppsikt, ledning och samordning av den interna kontrollen i kommunen 2016.
Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åtgärder för att
stärka den interna kontrollen.
Styrelsens och nämndernas målstyrning bedöms som inte tillräcklig, då brister har noterats i
uppföljningen under året, vilket framgår av såväl årsredovisning som delårsrapport.
Revision av kommunala aktiebolag
Vi har granskat att bolagens verksamhet har varit förenliga med de syften som angetts i
bolagsordningarna och i ägardirektiven samt med de kommunala befogenheter som utgör ramarna
för verksamheterna.
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter avges i bilaga. Granskningsrapport avseende IT
kommuner i Skåne AB har ej kunnat avlämnas då bolaget per 2017-04-19 inte har beslutat om
årsredovisning för 2016.
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Årsredovisning
Vi har granskat årsredovisningen för Höörs kommun år 2016. Den bedöms vara upprättad i
enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning.
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.
Vi bedömer att resultatet av de finansiella målen i allt väsentligt är förenliga med vad fullmäktige
fastställt.
Utifrån årsredovisningen går det inte att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med
de verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat. Vi bedömer att det i årsredovisningen
saknas en utvärdering som tydliggör om målen har uppnåtts eller inte för år 2016, vilket
revisorerna är kritiska till. Det kan konstateras att styrelsens och samtliga nämnders
verksamhetsspecifika mål inte är uppfyllda och att samtliga kommunfullmäktiges indikatorer eller
mått inte ökar.
Efter justering för realisationsvinster uppgår 2016 års balanskravsresultat till 3,1 Mkr. Höörs
kommun bedöms uppfylla det lagstadgade balanskravet.
Ansvarsprövning
Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2016 godkänns.
Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet.
Vi åberopar bifogad årsredogörelse.
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Bilaga 1 Revisorernas årsredogörelse 2016
Bilaga 2 Sakkunnigas rapport – Höörs kommun – Årsredovisning 2016
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