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Val av justerare
Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och förtroendevalda i Härnösands
kommun verksamhetsåret 2018 – Yttrande till kommunfullmäktiges presidium
med anledning av revisionens anmärkning
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Lena Einarsson, 0611-34 80 97
lena.einarsson@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och
förtroendevalda i Härnösands kommun
verksamhetsåret 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta yttrandet som kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktiges
presidium och
att paragrafen ska justeras omedelbart

Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har lämnat en anmärkning på kommunstyrelsen i
revisionsberättelsen 2018. Kommunfullmäktiges presidium har lämnat
kommunstyrelsen tillfälle att yttra sig senast den 23 april.

Beslutsunderlag
Yttrande kring anmärkning i revisionsberättelsen 2018.
Tillfälle till yttrande revisionsberättelse för år 2018 från
kommunfullmäktiges presidium.

Birgitta Wigren
T.f. Kommunchef

Lena Einarsson
Ekonomichef
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Kommunfullmäktiges presidium

Yttrande kring anmärkning i revisionsberättelsen 2018
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna har i 2018 års revisionsberättelse bedömt att
räkenskaperna inte är rättvisande, då pensionsredovisningen avviker från lag
om kommunal redovisning och felet är väsentligt.
Revisorerna riktar vidare anmärkning mot kommunstyrelse och
socialnämnd, vars interna kontroll inte bedöms ha varit tillräcklig.
Revisorerna riktar anmärkning mot att kommunstyrelsen brutit i sin
uppsiktsplikt, varit passiv och inte tagit den samordnande roll som behövts
för att säkerställa styrningen och kontrollen av socialnämndens ekonomi.
Yttrande
Kommunstyrelsen hänvisar till ärende 2019-000158 Övervägande om
anmärkning, där en detaljerad genomgång kring kommunstyrelsens
uppföljning av socialnämndens ekonomi presenterats. I samma ärende anges
bakgrund för tillämpning av redovisningsmodell för pensioner.
I bokslutet 2018 har kommunen i sin balanskravsutredning valt att dessutom
redovisa ett resultat omräknat enligt den s.k. blandmodellen för att öka
transparensen.
Kommunrevisionen har den 19 mars till kommunstyrelsen inkommit med en
skrivelse där revisionen överväger att lämna anmärkning på
kommunstyrelsen i revisionsberättelsen 2018. Sista svarsdatum för
kommunstyrelsens yttrande var satt till 9 april 2019, det vill säga till samma
dag som kommunstyrelsens ordinarie sammanträde enligt fastställd
sammanträdesplan. Kommunstyrelsen har lämnat in ett direktjusterat
yttrande enligt revisionens begäran den 9 april. Revisionen har lämnat in
revisionsberättelsen enligt plan med anmärkningen den 9 april. Revisionen
har i den inlämnade revisionsberättelsen inte tagit ställning till
kommunstyrelsens inlämnade yttrande.
Kommunstyrelsen har vid upprättande av årsredovisning 2018 följt
gällande Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun.
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En utredning av kommunens redovisningsmodell för pensioner har
genomförts av extern konsult, Camilla Karlsson KomRedo AB. Resultatet
av denna utredning har presenterats för kommunstyrelsen 9 april 2019.
Processen för anpassning till nya redovisningslagen har påbörjats.

Birgitta Wigren
T.f kommundirektör

Lena Einarsson
Ekonomichef

