Kommunrevisionen
Till fullmäktige i
Lunds kommun

Revisionsberättelse för år 2007
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer verksamheten i kommunens företag.
Styrelse och nämnder 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. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och
redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges
uppdrag.
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.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Lunds kommun har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisionen har under 2007 genomfört en granskning av korttidssjukfrånvaron.
Det är positivt att kommunen under 2007 genomfört en rad åtgärder inom området
och att den sammanlagda sjukfrånvaron därmed minskat jämfört med föregående
år.
Kommunrevisionen har under 2007 genomfört en granskning av effektiviteten i
lokalutnyttjandet avseende administrativa lokaler. Vid granskningen konstaterades att dagens lokallösning inte är optimal och att kommunstyrelsen saknade en
överblick över lokalsituationen och dess ekonomiska effektivitet. Under 2008 har
kommunstyrelsen beslutat att arbeta med lokalplanering och lokalförsörjning i
syfte att öka effektiviteten.

Under 2007 har även en granskning genomförts avseende underhåll av kommunens gator och vägar. Vid granskningen konstaterades att tekniska nämnden budgeterat otillräckliga resurser för periodiskt underhåll. Det är väsentligt att budgeten anpassas till en nivå som överensstämmer med kommunfullmäktiges mål och
att en strategi utarbetas för hur kommunen ska bemöta underhållsskulden.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt, med undantag av pensionsredovisningen i balans- och resultaträkningen, uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi instämmer i kommunens bedömning att balanskravet inte har uppfyllts 2007. Enligt lagstiftningen
ska kommunfullmäktige besluta om en åtgärdsplan avseende uppkommet underskott 2007.
Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.
I den del som avser kommunens finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning bedömer revisorerna att de finansiella målen inte har uppnåtts. Detta gäller både målet avseende resultatets andel av skatteintäkter m m
som att investeringarna ska finansieras med egna medel. För att ha en god ekonomisk hushållning på sikt krävs ett resultat som över tiden värdesäkrar kommunens förmögenhet och att återinvesteringar finansieras med skattemedel.
I den del som avser kommunens verksamhetsmål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning anser revisorerna, utifrån vad som framgår av förvaltningsberättelsen, att resultatet inte fullt ut är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och
beredningar ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för
2007 godkänns.
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Redogörelse för revisorernas verksamhet 2007, se bilaga 1
Granskning av årsredovisning 2007, se bilaga 2
Granskningsrapport lekmannarevisor Lunds kommuns Fastighets AB, se bilaga 3
Granskningsrapport lekmannarevisor Lunds kommuns Parkerings AB, se bilaga 4
Granskningsrapport lekmannarevisor Fastighets AB Lund Arena, se bilaga 5
Granskningsrapport lekmannarevisor Kraftringen AB, se bilaga 6
Granskningsrapport Lunds Energikoncern AB, se bilaga 7
Revisionsberättelse Räddningstjänst Syd, se bilaga 8
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