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Granskning av ekonomistyrningen i Höörs kommun
Revisorerna i Höörs kommun har varit kritiska till kommunens hantering av det
prognostiserade underskottet under 2017. För att ge revisorerna i Höörs kommun ett
förstärkt informationsunderlag och en extern bedömning av kommunens åtgärder för en
budget i balans, fick KPMG under hösten 2017 i uppdrag att genomföra en granskning av
ekonomistyrningen i kommunen. Huvudsyftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av
kommunens ekonomi 2017.
Kommunstyrelsen bedöms inte ha säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning
och kontroll av kommunens ekonomi 2017. Revisorerna i Höörs kommun ser allvarligt på
rapportens granskningsresultat och bedömningar. Revisorerna vill särskilt belysa
nedanstående bedömningar:


Kommunstyrelsen bedöms utifrån sin uppsiktsplikt inte ha tillsatt tillräckliga åtgärder, i
rätt tid, för att uppnå balanskravet 2017. Med anledning av det prognostiserade
underskottet borde kommunstyrelsen ha agerat snabbare och redan i april månad,
eller allra helst innan ramarna beslutades, krävt tydligare åtgärder för att nå en
ekonomi i balans.



Trots uppmaningar från kommunstyrelsen till nämnderna kring inköpsstopp och
återhållsamhet, återredovisas inte åtgärdsplaner inom angivna tidsramar.
Kommunstyrelsen har upprepade gånger krävt av socialnämnden att vidta åtgärder
men har inte följt upp om så gjorts.



Socialnämndens analys och handlingskraft för att komma tillrätta med sina
ekonomiska problem bedöms som bristande. Socialnämnden bedöms inte ha vidtagit
tillräckliga åtgärder, trots att nämnden redan 2016 visste att nämnden inte skulle
uppnå en ekonomi i balans 2017.



Budgetprocessen bedöms till sin struktur som ändamålsenlig men har genererat en
beslutad budget för 2017 som vare sig budgetberedningen eller socialnämnden har
ansett vara genomförbar.

Utifrån vad som framgår i detta missiv samt rapportens bedömningar och rekommendationer
önskar revisorerna, senast den 15 mars 2018, få kommunstyrelsens och socialnämndens
yttrande.
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