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Revisionsberättelse för år 2019
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet
som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga från
PwC som biträder revisorerna.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt för återredovisningen till fullmäktige.
Revisorera ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdra och
mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
"Revisorernas redogörelse för 2019 års granskningar".
Årets resultat är positivt och uppgår till 21 830 tkr att jämföra med föregående års
överskott på 6 834 tkr. Resultatet medför en positiv avvikelse mot budget med 11 830
tkr. Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden uppvisar likt föregående år
underskott.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp
till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga tre finansiella mål för 2019 är
uppfyllda.
Vi kan inte, utifrån årsredovisningens återrapportering, bedöma om verksamhetens
utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Den
sammantagna bedömningen i årsredovisningen är att måluppfyllelsen för 2019 är
god. Vi kan för granskningen inte verifiera bedömningen av måluppfyllelsen utifrån
den rapportering som lämnas
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är
upprättad enligt god redovisningssed med vissa avvikelser, vilka redovisas i
rapporten.
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Vi bedömer att socialnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett helt ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Socialnämnden uppvisar upprepade
underskott och en bristande styrning och uppföljning för ekonomi i balans.
Revisorerna riktar därför kritik mot socialnämnden.
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett
helt ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna riktar kritik
mot barn- och utbildningsnämnden för försenad årsredovisning samt brister i
uppföljning av verksamhetsresultat och ekonomi.
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har bedrivit verksamheten på ett helt
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna riktar kritik mot
kommunstyrelsen för bristande beredning rörande årsredovisningen som inte
hanterats i tid. Vidare bör kommunstyrelsen stärka sin uppsikt över nämnderna,
utifrån ovan noterade brister i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har bedrivit sin verksamhet
på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att styrelsen och nämnderna i huvudsak har bedrivit verksamheten med
en tillräcklig intern kontroll. Vissa brister rörande uppföljning av de kommunövergripande kontrollområdena har noterats, vilket framgår av revisorernas
redogörelse.
Ansvarsfrihet
Revisionen för 2019 har inte föranlett någon anmärkning mot styrelsen och övriga
nämnder.
Vi tillstyrker, trots ovan riktad kritik, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse
och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 2019 godkänns.
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•
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Revisorernas redogörelse för 2019 års granskningar
Granskningens inriktning och omfattning
Revisionsarbetet har skett i enlighet med fastlagd revisionsplan och de av
revisorerna fastställda granskningsuppdragen. Som grund för revisionens arbete
har en omfattande risk- och väsentlighetsanalys tagits fram för mandatperioden.
Löpande granskning har gjorts av kommunstyrelsens och övriga nämnders
protokoll.
Revisionsarbetet har även omfattat möten och kontakter med representanter för
kommunens styrelse samt nämnder och förvaltningsledningar. Under året har
revisorerna träffat presidierna från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, vuxen- och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden
tillsammans med respektive förvaltningschef.
Revisionen har föranlett synpunkter och förslag av olika karaktär. Dessa har delgivits berörda nämnder och förvaltningar. Revisionsskrivelser har avgivits till
kommunstyrelsen och berörda nämnder samt lämnats till kommunfullmäktige
för kännedom. Revisorerna har även haft möte med kommunfullmäktiges
presidium.
Granskningen av bokslut och årsredovisning 2019 grundar sig på material som
fastställts av kommunstyrelsen.
Revisorernas redogörelse för 2019 års granskningar
Revisorerna har under år 2019 genomfört nedanstående granskningar.
Utöver dessa granskningar tog revisorerna även fram ett omfattande underlag för
riskanalys som grund för revisionsplaneringen.
Revisorerna har även i samband med genomförandet av årsredovisningsgranskningen låtit granska nämnernas arbete med intern kontroll samt göra en
genomgång av protokoll och beslutsfattande. Detta redovisas i denna redogörelse
över revisionsåret.
Granskning av delårsrapport 2019
Granskning av årsredovisning 2019 (samt genomgång av intern kontroll sam
nämndernas resultat och vidtagna åtgärder)
Uppföljande granskning av styrning, kontroll och uppföljning av projekt och
investeringar
Granskning av teknisk IT-säkerhet och intrångsskydd
Socialnämndens arbete med ensamkommande barn
I det följande redovisas en sammanfattning av syfte och resultat för respektive
granskning.

Granskning av delårsrapport 2019
Sufte: PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat kommunens delårsrapport för perioden i januari — 31 augusti 2019.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning
vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av
densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god
redovisningssed?

•

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
målen för god ekonomisk hushållning, d v s finns förutsättningar att
målen kommer att uppnås?

Resultat:

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning:
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
•

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet
med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

•

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av
semesterlöneskuld, migrationsersättningar och redovisning av
exploateringsfastigheter.

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d v s finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?
•

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019.

•

Vi kan inte bedöma, om verksamhetens prognostiserade utfall är förenligt
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen i budget 2019, då
bedömning från kommunstyrelsen saknas.

Granskning av årsredovisning 2019
Syfte: PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat

kommunens årsredovisning för perioden 2019-01-01 — 2019-12-31. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. Syftet med
granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:
• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?
• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Resultat:

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2019.
Vi kan inte verifiera om verksamhetens utfall är förenligt med de av fullmäktige
fastställda verksamhetsmålen i budget 2019 genom den avrapportering som
lämnas i årsredovisningen.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats avseende:
• Resultaträkningen redovisar koncernens skattekostnad på egen rad vilket
inte är enligt lag då posten ska ingå i verksamhetens nettokostnader och
specificeras i not.
• Upplysning om kostnaden för revisorernas granskning av delårsbokslut
och årsredovisning saknas.

Genomgång av nämndernas resultat och vidtagna åtgärder, samt
övergripande internkontroll
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har brustit i att följa kommunallagens krav i it kapitel, 20 §,
där det framgår att årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser. Vår genomgång av protokollen från kommunstyrelsens
sammanträden visar också att det inte finns någon information rörande beslutet
att inte hantera årsredovisningen inom de tidsgränser som kommunallagen
stipulerar.
Socialnämnden
Socialnämnden uppvisar ett underskott 2019 som för helåret uppgår till -6,3 mkr.
I delåret 2019 var prognosen ett underskott på -1,6mkr. Med anledning av
underskottet har vi följt nämndens protokoll och beslutsfattande under perioden
oktober 2019 — mars 2020.
Protokoll visar följande:
Mötesdaturn
Noteringar
2019-10-02
§ 47.
"Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder
för att nå en budget i balans för år 2019".
2019-11-13

§ 52

Avvikelse mot periodbudget per september -1,8mkr
Prognosen totalt: enligt budget för helåret.
2019-12-11

Ingen särskilt punkt om ekonomi eller ekonomisk
uppföljning vid detta sammanträde.

2020-01-22

§i

Ekonomisk uppföljning, avvikelse gentemot periodbudget
per november månad visar -3,9mkr
Prognos totalt 2019: -5,imkr
2020-03-04

§5
Årsredovisning 2019 för socialnämnden godkänns.
Resultat för 2019: -6,3mkr

Utifrån genomgången ovan kan vi konstatera att nämnden beslutat om att ge
förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att nå budget i balans år 2019.
Beslutet ger dock ingen vägledning i vilka åtgärder som ska vidtas, och
förvaltningen ges inte heller i uppdrag att återrapportera vidtagna åtgärder och
vilka effekter dessa ger. Vidare kan vi konstatera att prognosen vid mötet i
november är budget i balans. Detta följs emellertid inte upp, vid mötet i
december saknas ekonomisk uppföljning på agendan och någon återrapportering
av åtgärder sker inte heller. Vid mötet i januari är resultatet för 2019
prognosticerat att bli -5,1mkr. Inga beslut om åtgärder eller analys fattas av

nämnden. I mars godkänns sedan årsredovisningen och nämndens resultat för
2019 landar på -6,3mkr.
Vi bedömer att socialnämnden har haft en otillräcklig styrning och uppföljning av
ekonomin. Det är en klar brist att nämnden inte närmare har följt den
ekonomiska utvecklingen och inte heller har begärt underlag från förvaltningen
som visar vidtagna åtgärder och huruvida dessa har givit effekt. Slutresultatet om
-6,3mkr är klart sämre än prognosen vid delåret (-1,6mkr) och prognosen i
november (+/-o).
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden antog sin årsredovisning 2020-04-28. Nämnden
skulle enligt plan ha antagit sin årsredovisning vid mötet i mars och på grund av
nämndens försening har hela kommunens arbete med den samlade årsredovisningen försenats. Kommunens årsredovisning 2019 ska behandlas av fullmäktige i juni 2020. Kommunen lever därmed inte upp till bestämmelserna i
Kommunallagen n kap, 20 § som säger att årsredovisningen ska lämnas över till
fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.
Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett underskott för 2019.
En genomgång av barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-01-22 till och
med 2020-04-28 ger följande:
Datum och ärende
2019-01-22

Kommentar
Ingen ekonomisk uppföljning på
sammanträdet.

2019-02-12

§ 7 Förvaltningschefen
informerar:

Rektorer och förskolechefer presenterar
resultat från sina respektive enheter.
Endast muntlig genomgång av
verksamhetsresultat.
Ingen ekonomisk uppföljning på
sammanträdet.

2019-03-19
§ lo Årsredovisning 2018

Godkänner årsredovisning.
Ingen övrig ekonomisk uppföljning på
sammanträdet.

2019-05-21
§ 19 Ekonomisk uppföljning —

efter april

2019-06-18
§ 27 Ekonomisk uppföljning

Sammantaget prognostiseras nämnden ha
ett underskott vid årets slut på - o,8 mnkr.
Nämnden godkänner den ekonomiska
uppföljningen och beslutar att de chefer
som redovisar ett underskott ska lämna en
redogörelse till nämnden i juni över
åtgärder för en budget i balans.
Nämnden beslutar att ge förvaltningen i

uppdrag att återkomma med åtgärder i
enlighet med den senast kända prognosen.
Nämnden beslutar att de chefer som
redovisar ett underskott lämnar
redogörelse till nästkommande nämnd
över åtgärder för en budget i balans.
2019-08-13
§ 35 Ekonomisk uppföljning

2019-09-03
§ 38 Ekonomisk uppföljning —
åtgärder för budget i balans

Totalt sett är underskottet beräknat till
4,25 miljoner. Nämnden godkänner den
ekonomiska
uppföljningen och föreslagna åtgärder för
budget i balans. Nämnden beslutar att ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma
med ytterligare åtgärder för det
prognostiserade underskottet till
nästkommande nämnd. Nämnden beslutar
att godkänna den föreslagna
omdisponeringen av statsbidraget
likvärdig skola.
De föreslagna åtgärderna om 260 000 kr
godkänns. Nämnden ger förvaltningen i
uppdrag att fortsatt återkomma med fler
åtgärder för att minska underskottet 2019
samt åtgärder för att nå budget i balans
2020.

§ 39 Ekonomisk uppföljning —
efter juli

2019-10-01
§ 46 Delårsrapport

2019-12-10
§ 51 Ekonomisk uppföljning —
efter oktober

2020-03-10
§ 3 Ekonomisk uppföljning —
åtgärder för budget i balans

Sammantaget prognostiseras nämnden ha
ett underskott vid årets slut på -4 mnkr.
Nämnden godkänner uppföl~n.
Från protokoll: "Nämnden har vid tidigare
nämndsammanträden beslutat om
åtgärder som ska genomföras till årets slut
för att förvaltningens negativa resultat inte
ska fortsätta öka i nuvarande takt."
Sammantaget prognostiseras nämnden ha
ett underskott vid årets slut på -4 mnkr.
Nämnden godkänner delårsrapporten.
Från protokoll: "De beslutade åtgärderna
har inte fått den önskade effekten inom
verksamhetsområde grundskola. Även
gymnasieskolan prognostiseras att inte
hålla budgeten"
Sammantaget prognostiseras nämnden ha
ett underskott vid årets slut på -7 mnkr.
Nämnden godkänner uppföljningen.
Från protokoll: "Barn- och
utbildningsnämnden godkände den13

augusti och 3 september förvaltningens
förslag till åtgärder för budget i balans.
Åtgärderna rörde restriktivitet gällande
inköp och vikarier samt deltagande i
kurser och konferenser, uppskjutet inköp
av arbetskläder till fritidshemmen, översyn
av grundsärskolan och AST-gruppen,
översyn av skolskjutshanteringen samt
omfördelning av statsbidraget för likvärdig
skola. Förvaltningen gavs även i uppdrag
att återkomma med ytterligare åtgärder för
att minska underskottet 2019 och nå
budget i balans 2020. 1 ärendet redogörs
för dessa åtgärder."
Nämnden godkänner återrapportering.
2020-04-28
§ 11 Årsredovisning 2019

§ 12 Ekonomisk uppföljning —
efter mars

Resultat framgår ej av protokoll.
I ÅR framgår att nämndens resultat
uppgår till - 8365,8 tkr.
Nämnden godkänner årsredovisningen.
Prognosen är att förvaltningen inte
överskrider budget 2020.

Vi kan konstatera att nämnden tar del av verksamhetsresultat muntligen i
februari 2019 och sedan skriftligt i form av delå'rsredovisning i oktober 2019 och
årsredovisning i april 2020.
Vi kan konstatera att nämnden tar del av ekonomisk uppföljning vid alla
sammanträden från och med maj 2019. Nämnden har ett prognostiserat
underskott maj 2019 på 0,8 mnkr, och det prognostiserade underskottet ökar vid
varje uppföljning. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag
på åtgärder för budget i balans, åtgärderna har sedan godkänts av nämnden i
augusti och september 2019. Sedan delårsrapporten i oktober 2019 vidtar dock
nämnden inga åtgärder trots ett fortsatt och ökande prognostiserat ekonomiskt
underskott.
För året uppvisar nämnden ett underskott på -8,4 mkr. Vi kan konstatera att
nämnden har fattat beslut om åtgärder för ekonomi i balans men dessa har varit
otillräckliga och nämnden har inte vidtagit ytterligare åtgärder i slutet av året
trots ökande prognosticerat ekonomiskt underskott. Nämndens resultat uppgår
till — 8,3mkr för 2019 vilket är sämre än prognosen om -4mkr vid delårsrapporten i oktober. Vi ser därmed brister i barn- och utbildningsnämndens
ekonomistyrning.
Vår genomgång av protokollen från barn- och utbildningsnämndens
sammanträden visar att det inte finns någon information rörande beslut
avseende hanteringen av årsredovisningen i förhållande till de tidsgränser som
gäller för nämnden och som kommunallagen stipulerar.

Övergripande intern kontroll
Av kommunallagen framgår att varje nämnd inom sitt område ska se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
beslutat om samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt
bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Iakttagelser
Av Gnesta kommuns riktlinjer för internkontroll framgår att kommunstyrelsens
presidium varje år identifierar cirka tre kommunövergripande riskområden som
ska ingå i varje nämnds internkontroll. Varje nämnd ska sedan efter egen
genomförd riskanalys identifiera ytterligare nämndspecifika riskområden så att
det totala antalet riskområden uppgår till maximalt åtta. Den kompletta
internkontrollplanen antas därefter i nämnden respektive styrelsen som del i
Framtidsplan. Utvärdering av intemkontrollplanerna rapporteras i nämnden
respektive styrelsen för godkännande i samband med årsredovisningen.
För 2019 var de tre kommunövergripande riskområdena (i) Förhindra och
förebygga mutor, bestickning och jäv, (2) Tydlig och förankrad krishantering
samt (3) Säkerställa en god kompetensförsörjning.
Tabellen visar kommunstyrelsens och nämndernas aktiviteter relaterade till
internkontroll lan 2019.
Aktivitet/
nännid

KonunullEir
styrelsen

Antar internkontrollplan
2019
Integrerat
kommunövergripande
kontrollområden
Nämndspecifika
kontrollområden

Beslutas på möte
2019-01-28.
Ja

Barn- och
utbildningsnämnd
Beslutas på
möte 2019-0122.
Ja

Två: Efterlevnad
av beslut,
Kraftförsörjning
för kommunstyrelsens
verksamheter

Tre: Lokaler,
Ekonomi,
Styrdokument

Uppföljning av
internkontroll
plan

Godkänns på
möte 2020-03-16

Uppföljning av
kommun-

Följer upp
samtliga samt ett

Godkänns på
möte 2019-0618 (del av
delårsrapport
2019) samt
2020-04-28
(årsredovisning)
Ja

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnd

Beslutas på möte
2019-02-13

Beslutas på möte
2019-02-13

Ja

Beskrivs i text i
Framtidsplan,
men anges inte i
internkontroll lan.
Totalt 16
kontrollmål inom
tre kontrollområden:
Ekonomi,
Verksamhet/bruk
are samt
Medarbetare.

Tre: Säkerställa
konkurrensutsättning vid
upphandling, Att
nämndens samtliga
beslut genomförs,
Hög kompetens hos
personalen och
måttlig personalomsättning
Godkänns på möte
2020-04-01

Nej

Godkänns på
möte 2019-10-02
(del av delårsrapport 2019)
samt 2020-03-04
(årsredovisning
2019)
Nej

övergripande
kontrollområden
Uppföljning av
nämndspecifika
kontrollområden

som inte är
fastställt.
Ja

Ja

Ja

Ja

Av tabellen framgår att majoriteten av nämnderna har integrerat de kommunövergripande kontrollområden i internkontrollplan 2019. Samtliga har även
fastställt nämndspecifika kontrollområden. Socialnämnden har inte integrerat
kommunövergripande kontrollområden i sin internkontrollplan. I nämndens
Framtidsplan för 2019 beskrivs de kommunövergripande kontrollområden i text
och det anges att nämnden ska arbeta aktivt med dessa.
Uppföljning av internkontrollplan 2019 i samband med årsredovisning godkänns
för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen samt barn- och
utbildningsnämnden följer upp kommunövergripande kontrollområden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden gör inte det. Samtliga nämnder och
styrelser följer upp sina nämndspecifika kontrollområden enligt fastställd
internkontrollplan.
Vi noterar att kommunstyrelsen i sin uppföljning av internkontrollplan 2019 har
lagt och följer upp ett kommunövergripande kontrollområde som inte är fastställt
i internkontrollplanen. Det gäller kontrollområdet "Förhindra och förebygga
bedrägeri/fraud".
Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas hantering och uppföljning av
internkontrollplan 2019 i huvudsak är förenlig med kommunens riktlinjer för
intern kontroll. Följande kan noteras:
• Socialnämnden har inte integrerat kommunövergripande kontrollområden i internkontrollplan 2019 och följer heller inte upp dessa.
• Samhällsbyggnadsnämnden har fastställt de kommunövergripande
kontrollområden som del i sin internkontrollplan 2019 men följer inte
upp dem.
• Samtliga nämnder och styrelse har fastställt nämndspecifika
kontrollområden och följer upp dessa i enlighet med kommunens
riktlinjer.

Uppföljande granskning av styrning, kontroll och uppföljning av
projekt och investeringar
Sufte:

Revisorerna i Gnesta kommun genomförde 2016 en granskning av styrning,
kontroll och uppföljning av projekt och investeringar. Granskningen avgränsades
till att omfatta kommunstyrelsen under perioden 2015-2016. Granskningen
visade att kommunstyrelsen inte hade tillräcklig styrning, kontroll och
uppföljning av projekt och investeringar. Revisorerna har nu genomfört en
uppföljning av denna granskning med utgångspunkt i följande frågeställningar:
•

Har revisorernas synpunkter till följd av genomförd revision hanterats av
berörda nämnder?

•

Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som
konstaterats i tidigare granskning?

Resultat:

Efter genomförd granskning bedömer vi att revisorernas synpunkter till följd av
granskningen 2016 inte har hanterats av berörda nämnder, samt att åtgärder ej
vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterades i den tidigare
granskningen.
Bedömningen bygger på att inga nya riktlinjer eller tillvägagångssätt avseende
styrning och kontroll över investeringar och projekt har förändrats sedan
föregående granskning. Vi har dock noterat att förvaltningen arbetar med att
implementera ett nytt ekonomisystem och att nya ska riktlinjer tas fram.
Bedömningen av revisionsfrågorna är baserad på de enskilda bedömningarna av
de sju kontrollfrågorna. Nedan sammanfattas våra bedömningar av respektive
kontrollfråga.

Kontrollfråga

Kommentar

Det finns tydliga
styrdokument och
riktlinjer för
investeringar på såväl
politisk nivå som på
tjänstemannanivå. Det
finns rutiner för att
säkerställa att dessa
efterlevs.

Ej uppfyllt
De interna riktlinjerna som finns gällande
investeringar är varken aktuella eller tillräckliga och
har ej beslutats/fastställts på politisk nivå. Det behöver
förtydligas vilka underlag som krävs för att fatta beslut
om investeringar. Vidare saknas riktlinje för hur
exploateringsprojekt bör hanteras och kommunen
saknar erfarenhet att genomföra större
exploateringsprojekt. Det saknas även riktlinjer kring
hur uppföljning ska ske och till vem återrapporteringen
ska göras.

Det finns en
ändamålsenlig politisk
behandling och
prioritering av projekt
och tidpunkter för
investeringar.

Delvis uppfyllt
I likhet med granskningen 2016 anser vi att processen
kring prioritering av projekt och politisk behandling
bör formaliseras. Inga styrdokument avseende detta
har antagits sedan föregående granskning. Vi noterar
dock att prioritering av projekt sker i Framtidsplanen
samt att återrapportering till berörda politiker har skett
avseende projektet Angöring Frejaskolan. Däremot har
vi inte tagit del av ursprungligt kalkylunderlag
avseende projektet Angöring Frejaskolan.

Det finns rutiner som
Delvis uppfyllt
säkerställer att lagen
Det finns en policy för upphandling som avser alla
om offentlig
former av upphandling. Vår uppfattning är att policyn
upphandling följs i
har efterlevts i projektet Angöring Frejaskolan. Vi anser
investeringsprojekt vid att rutinerna kring ÄTOR kan stärkas, eftersom det inte
initial upphandling
finns en särskild rutin för ÄTA-hanteringen eller
samt vid ändrings- och uppdaterad investeringsriktlinje som behandlar ÄTAtilläggsarbeten
hanteringen. Det finns inga rutiner som anger hur
(ÄTOR).
ÄTOR över budget ska hanteras, dvs, godkännas och
återrapporteras. Däremot finns ett informellt
tillvägagångssätt.
Det finns avtal med de
leverantörer som
anlitas och uppföljning
sker att köpta varor
och tjänster är enligt
avtal.

Delvis uppfyllt
Den generella riktlinjen för upphandling och attest av
fakturor har inte reviderats. Vi har inte kunnat
identifiera några fakturor som inte var tillhöriga
projektet. Då ingen attestförteckning finns för
attestering av fakturor hänförliga till
investeringsprojekt har vi inte kunnat verifiera att
korrekt attestering har skett för projektet.

Projektkalkyler
upprättas och följs upp
löpande med
kontinuerlig
återrapportering till
politisk beslutsnivå.

Delvis uppfyllt
Det finns ingen riktlinje som säkerställer att enhetliga
och korrekt utformade ekonomiska kalkyler upprättas varken för- eller efterkalkyler. Vidare finns ingen rutin
kring jämförelse mellan för- och efterkalkyler.
De ekonomiska kalkylerna som låg till grund för de
initiala besluten är i Angöring Frejaskolan är på en
övergripande nivå.
Den återrapportering som sker till nämnden är
fortfarande ej formaliserad.

Det finns ett
ändamålsenligt
systemstöd för
uppföljning och
redovisning per
projekt.

Ej uppfyllt
Det finns fortfarande inget ändamålsenligt systemstöd
för uppföljning och redovisning av investeringsprojekt.
Den uppföljning som sker är genom manuella
sammanställningar. Den manuella hanteringen
riskerar att leda till felaktig redovisning av projekt.
Kommunen håller på att implementera ett nytt
ekonomisystemet med tillhörande projektmodul och
förhoppningen är att detta ska underlätta systematisk
och korrekt redovisning av projekt framgent.

Projektavslut hanteras
korrekt i samband med
färdigställande och
ekonomisk uppföljning
sker mot förkalkyl.

Ej uppfyllt
Det saknas fortfarande en specifik riktlinje för
uppföljning av investeringsprojekt. Investeringsrutinen
som upprättades 2011 beskriver endast att
slutredovisning ska ske, men vilken typ av information
som slutredovisningen ska innehålla framgår ej.
Vår stickprovskontroll av projektet Angöring
Frejaskolan indikerar att rutinen ej följs, eftersom
slutredovisning inte skett trots att projektet avslutades
2018.
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Rekommendationer
Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
•

•

•

•
•

•
•

Att systemmässiga och manuella kontroller av investeringar införs för att
säkerställa efterlevnad av rutiner och riktlinjer. Dessa kan exempelvis
kopplas till kommunstyrelsens internkontrollplan.
Att revidera investeringsriktlinjerna och upprätta en särskild riktlinje för
exploateringsprojekt. Båda bör därefter fastställas av
kommunfullmäktige.
Att ÄTA-hanteringen antingen behandlas i en särskild ÄTA-rutin där
beslutsgången förtydligas, alternativt integreras i en reviderad
investeringsriktlinje.
Att investeringsprojekt omfattas av attestförteckning för att säkerställa
spårbarhet i godkännande av fakturerade kostnader.
Att i investeringsriktlinjerna inkluderar vilken utformning kalkyler bör ha
för att godtas som beslutsunderlag samt vid vilka beslutstillfällen
kalkylerna ska uppdateras. Detta skulle även kunna kompletteras med en
tillhörande mall.
Att investeringsriktlinjerna behandlar hur återrapportering bör ske samt
hur större avvikelser ska hanteras.
Att en rutinbeskrivning specifikt för slutredovisning upprättas som
beskriver vem som ansvarar för att slutredovisning sker samt vad
slutredovisningen ska innehålla. Detta skulle även med fördel kunna
kompletteras med en tillhörande mall för slutredovisning.

Granskning av teknisk IT-säkerhet och intrångsskydd
Syfte:
Revisorerna har i sin riskanalys för 2019 bedömt att det finns en risk att
kommunstyrelsen inte har säkerställt att den tekniska IT-säkerheten är
tillfredsställande gällande obehörigt intrång och har därför gett PwC ett uppdrag
att granska området. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:
Har kommunstyrelsen säkerställt att Gnesta kommuns nuvarande tekniska ITsäkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt
intrång till en acceptabel nivå?
Resultat:
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen ej säkerställt att Gnesta kommuns nuvarande tekniska IT-säkerhet är
tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till en
acceptabel nivå.
Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningarna av de sex
kontrollfrågorna för granskningen, vilka redovisas i rapporten.
Kontrollmål
Hur upptäcks en eventuell attack?

Hanteras icke önskvärda incidenter på ett
ändamålsenligt sätt?

Hur är säkerheten avseende intrång av interna aktörer?

Bedömning
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i frågor kring
den övergripande IT-säkerheten?

do
0
0

Finns styrande IT-dokumentation på plats och
revideras dessa regelbundet?

0
0
0

Ar befintlig dokumentation uppdaterad och löpande
reviderad enligt god praxis?

En sekretessbelagd detaljerad rapport med resultat från genomförd intrångstest
har lämnats över till IT-chefen för att ge kommunen möjlighet att omedelbart
vidta säkerhetshöjande åtgärder. Rekommendationer till Gnesta kommun efter
granskningen är följande:
•
•
•
•

PwC rekommenderar att ansvarsområdet för IT-säkerhet tydliggörs inom
hela kommunen.
PwC rekommenderar att kommunen uppdaterar sina policydokument
samt upprättar de dokument som saknas enligt informationssäkerhetspolicyn.
PwC rekommenderar att man ser över sin förmåga att detektera och agera
på incidenter och intrång.
PwC rekommenderar att man ser över och stärker sin lösenordspolicy.

Granskning av socialnämndens arbete med ensamkommande
barn
Sufte:

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun
genomfört en granskning av socialnämndens arbete med ensamkommande barn.
De senaste åren har antalet ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i
Sverige ökat, och ett flertal barn finns idag placerade i olika former i Sveriges
kommuner. Revisionsfrågan som använts för granskningen har varit: säkerställer
socialnämnden en ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de ensamkommande flyktingbarnen?
Resultat:

Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att socialnämnden inte helt säkerställt en ändamålsenlig och rättssäker verksamhet.
Bedömningen grundar sig på att:
• det i dagsläget finns tillräckliga dokumenterade mål, rutiner och riktlinjer
vilka tillämpas i tillfredsställande utsträckning
• det i allt väsentligt finns en tydlig och fungerande ansvars- och
befogenhetsfördelning
• uppföljning av placerade barn ej sker enligt den omfattning som lagen
kräver
• nämnden inte helt har säkrat en återrapportering som ger tillräcklig
information och förståelse kring verksamheten för att fatta adekvata
beslut.

För att säkra en mer ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de
ensamkommande flyktingbarnen rekommenderar vi socialnämnden att utveckla
den dokumenterade uppföljningen av antagna mål och fastställd internkontrollplan.

Hjälpmedelsverksamheten
Vid granskningen av hjälpmedelsverksamheten har revisorerna biträtts av Region
Sörmlands revisionskontor.
Gemensam patientnämnd
Vid granskningen av den gemensamma patientnämnden har revisorerna biträtts
av Region Sörmlands revisionskontor.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2019-01-01 — 2019-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar/
lämnar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i
budget 2019.
Vi kan inte verifiera om verksamhetens utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019 genom den avrapportering som lämnas i årsredovisningen.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen
avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats avseende:
•
•

pwc

Resultaträkningen redovisar koncernens skattekostnad på egen rad vilket inte är
enligt lag då posten ska ingå i verksamhetens nettokostnader och specificeras i not.
Upplysning om kostnaden för revisorernas granskning av delårsbokslut och årsredovisning saknas.
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Inledning
Bakgrund
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekonomiska
ställning.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga beskrivning
ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.
Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

•

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

•

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
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•

Kommunallag (KL)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

•

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

3

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och
granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-06-01 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-06-15. Detta uppfyller inte lagens som föreskriver att kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige
senast den 15 april.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet vilken dock bör kompletteras med analys för en femårsperiod.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Förvaltningsberättelsen innehåller inte upplysning om kommunens förväntade utveckling.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt
sjukfrånvaron.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning
och om årets resultat efter balanskravsjusteringar.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. lnvesteringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.
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God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige i Gnesta kommun har fastställt ett måldokument, framtidsplanen, för
perioden 2019- 2022 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. Gnesta kommun har tre
finansiella mål. Av tabellen nedan framgår måluppfyllelse.
Finansiella mål 2019

Utfall

Måluppfyllelse

r
Årets resultat ska i
genomsnitt vara 1,5 procent
av skatter och statsbidrag
under innevarande
mandatperiod.

2019 års resultat blev 3,2
procent av skatter och
statsbidrag. Exklusive verkligt
värde för finansiella
instrument blev resultatet 1,7
procent.

Målet uppfyllt.

Verksamhetens
För 2019 blev
nettokostnadsandel med
nettokostnadsandelen 100
avdrag för jämförelsestörande procent.
poster ska uppgå till max 100
procent per år.

Målet uppfyllt.

Soliditeten exklusive
ansvarsförbindelsen för
pensioner ska uppgå till minst
30 procent.

Målet saknar
bedömning, men
då soliditeten
uppgår till 51% är
målet uppfyllt.

Per 31 december 2019
uppgår soliditeten till 51
procent. (Inklusive
ansvarsförbindelsen till
pensioner 30 procent).

Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål har uppfyllts.
Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019. Kommunfullmäktige har beslutat om nio
inriktningsmål. Uppföljningen av inriktningsmålen utgår från de indikatorer och lägesrapporter som respektive verksamhet lämnat. Av tabellen nedan framgår samtliga inriktningsmål samt antalet lägesrapporter/indikatorer.

_Inriktajgsmall
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Antal
agesrapporter/in i a orer
4~~1~

1

En attraktiv kommun

13

2

En hållbar kommun

8

6

3

Service och bemötande

4

4

En skola med hög måluppfyllelse och
starka kunskapsresultat

5

5

En trygg vård och omsorg av hög kvalitet

4

6

Effektiv organisation

5

7

Välmående och växande företag

8

8

En god ekonomi

2

9

Attraktiv arbetsgivare

7

Den sammantagna bedömningen i årsredovisningen är att måluppfyllelsen för 2019 är
god, detta då ett antal väsentliga aktiviteter genomförts under respektive inriktningsmål
samt goda resultat avseende indikatorerna. Det saknas således en närmare beskrivning
av vilka och hur många verksamhetsmål som anses ha en god måluppfyllelse.
Utifrån bedömningen av verksamhetsmål och de finansiella målen tillsammans med den
finansiella analysen gör kommunstyrelsen bedömningen att Gnesta kommun har en god
ekonomisk hushållning.
Bedömning
Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet. Bedömningen grundas på att samtliga tre finansiella mål är
uppfyllda.
Vi kan inte, utifrån årsredovisningens återrapportering, bedöma om verksamhetens utfall
är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Den sammantagna bedömningen i årsredovisningen är att måluppfyllelsen för 2019 är god. Vi kan för granskningen inte verifiera bedömningen av måluppfyllelsen utifrån den rapportering som
lämnas. Vi noterar att aktiviteter pågår inom respektive inriktningsmål, men enligt vår bedömning behöver det kopplas mätbara indikatorer med tillhörande målvärden till
respektive inriktningsmål för att möjliggöra en löpande bedömning om måluppfyllelse.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen
avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
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Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Balansräkning
Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har följande väsentliga avvikelser
noterats:
•

Avsättning för deponi är för lågt upptagen med 4 mkr.

Totalt uppgår avvikelserna ovan till 4 mkr. Avvikelserna bedöms ej materiella och påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning.
Justeringar har gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal
bokföring och redovisning.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer inte till fullo med övriga delar av
årsredovisningen då bl a omräkning inte har genomförts avseende anpassning till LKBR.
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående räkenskapsår.
Uppställningen följer god redovisningssed.
Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt väsentligt utförts.
Redovisningsprinciper
Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Med
anledning av detta tog RKR fram en ny rekommendation för intäkter, rekommendation
R2, som ersatte tidigare rekommendation, RKR 18. I juni år 2019 tog RKR beslut om att
RKR 18 kan tillämpas om så önskas gällande gatukostnadsersättningar, exploateringsbidrag och liknande ersättningar. Kommunen har valt att fortsatt tillämpa RKR 18. Enligt
uppgift har kommunen 1 080 tkr i skuldförd finansiering per 2019-12-31 vilket ska intäktsföras under år 2020.
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Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas inte som not i årsredovisningen.
Upplysning lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna. Skälen
till avvikelserna framgår.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats avseende nedan:
1) Resultaträkningen redovisar koncernens skattekostnad på egen rad vilket inte är
enligt lag då posten ska ingå i verksamhetens nettokostnader och specificeras i not.
2) Upplysning om kostnaden för revisorernas granskning av delårsbokslut och årsredovisning saknas.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar årsredovisningen upplysning
om verksamhetens
utfall, verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Finansiella mål

Uppfyllt
Samtliga tre mål är
uppfyllda.

Verksamhetsmål

Delvis uppfyllt
Kommunen anser att
måluppfyllelsen är
god men vi kan inte
verifiera bedömningen utifrån avlämnad rapportering.

Är räkenskaperna i
allt väsentligt rättvisande?

.kire
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Uppfyllt
Med undantag av att
upplysning om kostnad för revision av
delårsbokslut och
årsredovisning
saknas samt att
skattekostnad inte
redovisas på rätt rad i
resultaträkningen.
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att se över tidplan och
process för upprättande av årsredovisning.

2020-06-10

Tobias Bjöörn

Susanne Lindberg

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av
Gnesa kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 29 maj 2019.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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