Revisionens verksamhetsberättelse för 2018.
Kommunen har nio revisorer som under år 2018 genomfört en granskande och främjande revision inom
ramen för god revisionssed. Revisorernas uppgift är att ta tillvara kommuninnevånarnas intressen och vara
kontrollorgan till kommunfullmäktige. Revisorerna granskar om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om
den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Revisionens arbete innefattar årlig granskning av all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas
verksamhetsområden. Granskningar sker i den omfattning som följer av god revisionssed med utgångspunkt från
upprättad riskanalys. Revisorernas arbete syftar även till att ge förbättringsförslag till kommunen med anledning
av genomförda granskningar.
Revisorerna ska bedöma om resultaten i delårsrapporten och i årsbokslutet är förenliga med de mål fullmäktige
beslutat om i budgeten och planen för ekonomin under perioden.
Kommunrevisionen har även ett samordnande ansvar för granskningen av kommunala bolag och stiftelser. Valda
lekmannarevisorer och revisorer hämtas ur kretsen av förtroendevalda revisorer i kommunen. Utöver detta sker
en granskning av kommunstyrelsens uppsiktplikt över bolag och stiftelser.

Viktiga händelser:
Revisorerna har under verksamhetsåret:
•
följt nämndernas, styrelsens och de kommunala företagens verksamheter
•
sammanträffat med styrelse, fullmäktiges presidium, förvaltningschefer samt
tjänstemän inom olika områden
•
sammanträffat med kommunstyrelsen
•
följt den fastställda revisionsplanen
•
deltagit i olika utbildningar
Redovisning har skett av genomförd granskning i rapporter och revisionsberättelsen.
Bland genomförda granskningsprojekt under revisionsåret 2018 kan nämnas:
•
samgranskning Region Gävleborg – Besöksnäringens utveckling
•
granskning av lärandenämndens ledning, styrning och uppföljning samt elevers måluppfyllelse
avseende kunskapsmål 2018
•
granskning av kommunens långsiktiga planering och styrning
•
granskning av kapitalförvaltning
•
granskning av protokoll
•
grundläggande granskning
•
löpande granskning av rutiner och processer
•
granskning av delårsbokslut och årsbokslut

Resultat:
Revisionens budget för verksamhetsåret var 1 636 tkr. Årets kostnader uppgår till 1 519 tkr. Avvikelsen mot
budget uppgår till 117 tkr.

Framtid:
Revisionen följer förändringar som kommer att ske under 2018 och hur detta kommer att påverka kommunen.
Med de utmaningar kommunens står inför både verksamhetsmässigt och ekonomiskt, behövs politiska beslut
gällande vilken verksamhet Hudiksvalls kommun ska bedriva i framtiden.
Fokus för 2019 för revisionen blir att fortsatt granska hur styrelse, nämnder och bolag arbetar för en långsiktig
hållbar utveckling. Genom bl.a. dialog och revisionsgranskningar kommer revisionen följa kommunens arbete
med att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll, koncernnytta och kommunens pågående arbete för att få
verksamhet och ekonomi att harmonisera.

