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Till Kommunfullmäktige
Till Kommunstyrelsen

Granskning av delårsrapporten per 31 augusti 2016
Revisorerna i Växjö kommun har gjort en översiktlig granskning av
kommunens delårsrapport med biträde av revisionskontoret och
revisionsföretaget PwC. Bolag som ägs eller delägs av Växjö kommun har inte
omfattats av granskningen. Granskningens omfattning och revisorernas
bedömning framgår av bifogad bedömning samt granskningsrapport.
I samband med årets granskning har vi följt upp den granskningsrapport (dnr
KR-2015-00020) som vi lämnade efter granskningen av delårsrapporten för
2015.
Vi kommer att ta kontakt med ett par nämnder för att diskutera deras respektive
delårsrapport.
Vi vill i detta följebrev framhålla tre områden där fortsatt arbete krävs för såväl
kommunstyrelsen som kommunrevisionen.
Finansiella mål
Måltidsorganisation beräknar att gå med ett underskott om 22,3 Mkr för 2016. I
underskottet ingår budgeterade besparingar om 15 Mkr som inte har kunnat
genomföras. Kommunfullmäktige har accepterat underskottet och beslutat att
täcka det med kommunens ansamlade egna kapital. Vidare skjuter fullmäktige
till medel för 2017 för att finansiera de kostnadsslag som har blivit dyrare än
vad som beräknades när den kommungemensamma måltidsorganisationen
bildades.
Den ekonomiska planen för kommunen för åren 2018-19 indikerar fortsatta
besparingar inom måltidsorganisationen. Vi tror att kommunstyrelsen måste ta
fram en väl genomarbetad plan för 2017 och följande år för att säkerställa att
intentionerna bakom bildandet av måltidsorganisationen ska kunna förverkligas.
Kommunrevisionen avser att göra en fördjupad granskning av
måltidsorganisationen under 2016. Vi kommer bland annat att undersöka den
ekonomiska planeringen för verksamheten.
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Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron följer den nationella trenden och planar ut på en hög nivå. Även i
Växjö kommun är det de långa sjukfallen som fortsätter öka, medan den korta
frånvaron minskar. Utvecklingen kan möjligen vara en indikation på att inflödet
till de långa sjukfallen kan minska framöver.
Personalförsörjningen är en av kommunens största utmaningar. Vi ser
arbetsgivarens arbete för att medarbetarna är närvarande på arbetsplatsen i så
hög utsträckning som möjligt som en viktig del i en fungerande
personalförsörjning. Vi vill därför att kommunstyrelsen ger en närmare
redogörelse för vilka delar av sjukfrånvaron som man anser att arbetsgivaren
kan påverka och vad man i dessa delar gör eller avser att göra för att lösa
pågående sjukfall och förebygga att nya uppkommer.
Enligt kommunrevisionens preliminära planering för 2017 ska kommunens
arbetsmiljöarbete granskas.
Redovisningsprinciper
Utredning pågår av både exploateringsredovisning och anpassning till reglerna
om komponentavskrivning i kommunen. Arbetet har pågått under en längre tid.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att utredning och
implementering av nya principer för såväl nya som tidigare investeringar
färdigställs.
Vidare rekommenderar vi att kommunstyrelsen tillämpar gällande
redovisningspraxis vid redovisning av utgifterna för kommande
sjörestaureringar.
Växjö den 4 oktober 2016

Carl-Olof Bengtsson
ordförande Kommunrevisionen
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