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Revisionsberättelse för Lunds kommun 2015
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelser och
nämnder, och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag
och stiftelser.
Styreiser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
giktlinjer, samt de föreskrifter som gäller tör verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll, samt återrapportering tifil fullmäktige. Vårt ansvar är att granska verksamhet,
intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges
uppdrag och mål.
Granskningen har utförts enligt kommunallegen, revisionsreglemente och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsinsatserna har, förutom när
det gäller de lagstadgade granskningarna, prioriterats utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning.
Förutom granskningar har verksamheten i styreiser och nämnder följts genom protokoll och andra
handlingar. Revisionsrapporter har löpande översänts till kommunfullmäktige.
I flere granskningar under 2015 har brister i kommunstyrelsens s.k. uppsiktsplikt och övergripande
ansvar noterats. Med anledning av detta bedömer revisionen att åtgärder behöver vidtas för att stärka
kommunstyrelsens ledningsfunktion, övergripande styrning och uppföljning. För iakttagelser och
kommentarer gjorda under 2015 hänvisas till bilaga 1, revisorernas redogörelse 2015.
Kommunrevisionen har under 2015 finlett en granskning av kommunens arbete med den långsiktiga
ekonomiska planeringen. Granskningen kommer att fortsätta under 2016 och 2017.
Kommunrevisionen kommer därför att återkomma med bedömning rörande detta och det kommer att
innefattas i kommande revisionsberättelser.
De av fullmäktige entegna finansielle målsättningar visar på en låg måluppfyllelse. Endast ett av tre
delmål uppnås. Angående verksamhetsmålen redovisas att "28 av 33 kommunfullmäktigemål för
nämnderna bedöms uppfyllda". Revisorerna mener att det saknes indikatorer för vissa av
verksamhetsmålen vilket innebär svårigheter att bedöma måluppfyllelsen.
Vi vill särskilt poängtera att kommunen behöver finne en väg för att långsiktigt hentere det faktum att
verksamhetens nettokostnader över tid överstiger skatteintäkter och generelle statsbidrag.

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed.
Vi tipstyrker att kommunens årsredovisning för 2015 godkänns.
Med bakgrand av ovanstående tipstyrker vi att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse
och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Britt Svensson är vald revisor med undantag av utbildningsnämnden. Anna-Lena Håkansson är vald
revisor med undantag av kultur- och fritidsnämnden.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Redogöreise för revisorernas verksamhet 2015, se bilaga 1
Granskning av årsredovisning 2015, se bilaga 2
Granskningsrapport lekmannsrevisor Lunds kommuns Fastighets AB,se bilaga 3
Granskningsrapport lekmannsrevisor Lunds kommuns Parkerings AB,se bilaga 4
Granskningsrapport lekmannsrevisor Fastighets AB Lund Arena, se bilaga 5
Granskningsrapport lekmannsrevisor Kraftringen AB,se bilaga 6
Granskningsrapport Kraftringen Energi AB (publ), se bilaga 7
Granskningsrapport Science Village Scandinavia AB,se bilaga 8
Granskningsrapport, SYSAV,se bilaga 9
Granskningsrapport, SYSAV industri AB,se bilaga 10
Revisionsberättelse Stiftelsen Arenan, se bilaga 11
Revisionsberättese Räddningstjänsten Syd, se bilaga 12
Revisionsberättelse VA-Syd, se bilaga 13

Lund den 8 april 2016
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