
 
 
 
Revisionsberättelse för år 2007 
 
Ansvarsprövning 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har 
granskat den verksamhet som bedrivits i sty-
relse, nämnder och genom lekmannareviso-
rer i stiftelsen. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar 
för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll samt återredovisning till 
fullmäktige. 

Granskningen har utförts enligt kommunal-
lagen, kommunens revisionsreglemente och 
god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Granskningen har genomförts med den in-
riktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och ansvar-
prövning. 

Revisorerna ska bedöma om resultatet i års-
bokslutet är förenligt med de mål för den 
ekonomiska förvaltningen som fullmäktige 
beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen 
samt om rättvisande räkenskaper föreligger. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovis-
ningen är förenligt med de verksamhetsmål 
som fullmäktige fastställt. Resultatet i årsre-
dovisningen är dock inte förenligt med de 
finansiella mål som fullmäktige antagit. I 
budget 2007 har målen förtydligats och det 
kan konstateras att inte något av målen har 
uppfyllts: 

•  Soliditeten inklusive pensionsskulden är 
negativ (-23,6 %) 
• Soliditet exklusive pensionsskuld är 30,4 

% (dvs nästan 15 %-enheter under målet) 
• Amortering har skett med 1,2 mnkr (dvs 

2,3 mnkr under målet) 
• Avvikelsen gentemot budget är negativ (2 

mnkr) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ser med stor oro på kommunens ekonomi 
och anser det nödvändigt att kraftfulla åtgär-
der vidtas i syfte att få en starkare ekono-
misk ställning. 

Vi har noterat att Konstnärsbyn i Rydöbruk 
AB är under likvidation och kommer att 
upplösas under 2008. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar leda-
möter i styrelse, nämnder och beredningar 
ansvarsfrihet. Vi hänvisar dock till den mer 
detaljerade granskningsrapport av årsredo-
visning för 2007 (bifogas). 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning 
för 2007 godkänns. 

Erik Karlsson är vald revisor med undantag 
för barn- och utbildningsnämnden och har 
inte deltagit i granskningen av denna nämnd. 
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Resultat av genomförda granskningar 
 
Årsredovisningen bedöms i all väsentlighet 
redogöra för utfallet av verksamheten, verk-
samhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen. Vi bedömer vidare att årsredo-
visningen i allt väsentligt uppfyller kraven 
på rättvisande räkenskaper och är upprättad 
enligt god redovisningssed. 
 
Årsredovisningen håller en hög kvalitet. 
 
Delårsrapporten är i allt väsentligt upprät-
tad enligt de krav den kommunala redovis-
ningslagen ställer. 
 
Resultatet i delårsrapporten var dock inte 
tillräckligt för att uppnå kommunens finan-
siella mål år 2007. 
 
Risk och väsentlighetsanalys för samtliga 
nämnder och styrelsen har genomförts. Detta 
utgör ett underlag för planering av detta 
årets och närmaste årens granskningar. 
 
Elevernas sociala situation i skolan har 
blivit föremål för en omfattande granskning. 
Granskningen inriktades mot barn- och ut-
bildningsnämndens styrning och uppföljning 
samt skolornas arbete för att elever ska vara 
trygga och få en hälsosam arbetsmiljö. 
 
Granskningen visar att skolornas arbete med 
värden och normer är omfattande samt att 
Landeryds skola har en tydlig och förankrad 
struktur i det förebyggande elevsociala arbe-
tet. Vidare är samverkan mellan skola och 
hem utvecklad på skolorna i Torup och Lan-
deryd medan samverkan bör utvecklas på 
Örnaskolans 7-9. Örnaskolans ledning visar 
på bristande handlingskraft för att förändra 
skolans inre organisation. 
 
Kommunens beslut rörande vägförening-
ar har varit föremål för granskning. 
 
Granskningen visar att kommunfullmäktiges 
beslut om att ändra huvudmannaskap för 
vägföreningarna inte verkställts på sju år. 
Någon återredovisning till kommunfullmäk-
tige har inte skett. Detta är inte  
 

 
 
tillfredsställande och vi anser det högst an-
geläget att tydliga rutiner utarbetas och följs. 
 
Vi har konstaterat att det finns en okunskap 
och osäkerhet i kommunen om tillväga-
gångssätt. Revisorerna har därför lämnat ett 
vägledande underlag för kommunens fortsat-
ta hantering. 
 
Tillsynsavgifter inom miljöenheten har va-
rit föremål för vår granskning. 
 
Vi ser allvarligt på att miljöenheten är un-
derbemannad och inte når upp till lagstift-
ningens krav på omfattning av tillsynen. 
Miljöenheten debiterar mer avgifter än vad 
som utförs i tillsyn och avgiften är väsentlig 
lägre än enhetens verkliga kostnad. 
 
Samverkan kring barn och ungdomar 
med särskilda behov har granskats gemen-
samt med övriga kommuner i Halland och 
Landstinget Halland. 
 
Granskningen visar att kommunen har en väl 
förankrad handlingsplan som utgår från den 
gemensamma policyn i Halland. De samver-
kansformer som anges i styrande dokument 
är i huvudsak realiserade och fungerar väl. 
 
Av granskningen framgår vidare att alla for-
mer av samverkan inte är berättigade idag.  
Den lokala handlingsplanen och samver-
kansformer bör därför ses över. 
 
 
 


