Revisorerna
Nämndens uppdrag

Revisorernas uppgift är att följa den lagstiftning och de rekommendationer som gäller för
bedrivande av en effektiv revision. I det ingår att delta i förändrings- och utvecklingsarbetet för att
medverka till att skapa en effektiv kommunal verksamhet och en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas förvaltning utförs av Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB. Nuvarande avtal löper
till och med 2010.

Årets viktigaste händelser
Under 2009 genomfördes ett antal granskningar som avsåg samtliga nämnder. Bland dem kan
nämnas granskning av nämndernas tillämpning av regler gällande anställdas bisysslor samt
nämndernas ansvarsutövande. En annan granskning som fick relativt stort genomslag i media, var
den som berörde skolnämndens hantering av skolhälsovården.

Måluppfyllelse
Revisionen har under 2009 genomfört alla de granskningar som funnits med i den revisionsplan
som revisorerna beslutade om i början på verksamhetsåret. Utöver revisionsplanen har ett antal
mindre granskningar genomförts.

Förväntad utveckling

Då kommunrevisionen erhållit oförändrad budget förväntas omfattningen av revisionens insatser
att vara i paritet med föregående års verksamhet. Det betyder att mellan 10-13 granskningar per år,
exklusive års- och delårsbokslut, kommer att genomföras under 2010.

Ekonomi
Av kommunrevisionens totala budget på 2 176 tkr användes ca 70 procent till konsulttjänster och
diverse främmande tjänster. Övriga 30 procent utgör kostnader för de förtroendevaldas arvoden,
hyra, tele, IT och andra diverse fasta kostnader.
Årets resultat blev -39 tkr. Enligt det sparbeting som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2009
så skulle Revisorerna lämna ett överskott med 20 tkr. Det innebär att avvikelsen egentligen uppgår
till -59 tkr. Det negativa resultatet beror på högre kostnader än budgeterat avseende hyra och
diverse främmande tjänster.
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2009
0
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0
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