Kommunfullmäktige
Mjölby kommun

Revisionsberättelse för år 2008
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som under
2008 bedrivits i styrelsen och nämnderna och genom utsedda lekmannarevisorer
verksamheten i kommunens företag.
Vi har utfört vårt granskningsuppdrag i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och i den omfattning som behövs för
att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi har löpande under året delgivit berörda nämnder resultaten av de granskningar
vi genomfört. Vi har också träffat presidier och förvaltningsledningar under året
för diskussion och informationsutbyte kring olika aktuella frågor. Slutligen har vi
tagit del av kommunfullmäktiges, styrelsens och nämndernas protokoll.
I vår granskning har vi biträtts av sakkunniga från Komrev inom ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers. Rapporter över genomförda granskningar har löpande under
året överlämnats till kommunfullmäktige.
Vi har granskat kommunens årsredovisning och bedömer att den i allt väsentligt
redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Revisorerna konstaterar att 2008 års ekonomiska resultat innebär att kommunen
klarar balanskravet medan man däremot inte klarar att leva upp till det fastställda
resultatmål som fullmäktige fastställt. Glädjande nog klarar kommunen att nå upp
till målet om låneskuldens storlek liksom till verksamhetsmålet om en minskning
av sjukfrånvaron.
Vi tvingas åter konstatera att omsorgs- och socialnämnden inte klarar att redovisa
ett ekonomiskt resultat som ligger inom budget. Även 2008 har kostnaderna inom
handikappomsorgen fortsatt att öka, vilket varit fallet under flera år. Revisorerna
uppmanar därför nämnden att nu vidta kraftfulla åtgärder för att under 2009 klara
verksamheten inom tilldelade budgetramar.

Tekniska kontorets stora underskott inom området internhyresfastigheter är förvånande med hänsyn till den prognos som lämnades per sista oktober. Vi uppmanar
därför ansvariga att snarast se över rutinerna för prognosarbetet och att även fullfölja den översyn av gällande avtal med entreprenörerna som nämns i årsredovisningen.
Med hänsyn till den allmänna ekonomiska situationen i år och kommande år är
det av stor vikt att kommunstyrelsen mycket noga följer utvecklingen i kommunen som helhet och vid behov agerar snabbt och vidtar nödvändiga åtgärder så att
den av fullmäktige fastställda budgeten kan hållas.
Nämndernas redovisning av måluppfyllelsen är i år betydligt mer lättöverskådlig
och tydlig genom att den samlats på ett ställe. Detta bör ge fullmäktige goda förutsättningar att bedöma om nämnderna klarat av de uppdrag man fått från fullmäktige. Vi vill samtidigt framhålla att det är viktigt att nämnderna inte förändrar
sina mål för ofta då detta skapar brist på stadga och kontinuitet.
För att markera betydelsen av en väl fungerande internkontroll anser vi att resultatet av nämndernas arbete med den interna kontrollen fortsättningsvis bör redovisas
mycket kortfattat i årsredovisningen.
Årets genomförda granskningsinsatser har inte föranlett revisorerna att framföra
anmärkningar mot styrelsen, någon nämnd eller enskild ledamot i dessa organ.
Vi tillstyrker därför att kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
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