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Revisionsberättelse för år 2017 

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och 
genom utsedda lekmannarevisorer verksamheterna i Gnesta Kommunkoncern 
AB, Gnestahem AB, Gnesta Förvaltnings AB och Gnesta Centrumfastigheter AB. 
Granskningen har även omfattat hjälpmedelsnämnden och den gemensamma 
patientnämnden. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlig-
het med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll 
samt för återredovisningen till fullmäktige av hur de fullgjort uppdraget. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, redovisning, intern kontroll och 
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Gransk-
ningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallag, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Vår granskning har 
haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
"Revisorernas redogörelse för 2017 års granskningar". 

Årets resultat är positivt och uppgår till 13,0 mnkr (16,4 mnkr föregående år). 
Resultatet medför en positiv avvikelse mot budget med ca 3,6 mnkr. Av lämnade 
resultatkommentarer redogörs för budgetavvikelserna. 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksam-
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen 
lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och det finns inga 
underskott från tidigare år att återhämta. Årets balanskravsresultat uppgår till 
11,5 mnkr. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt 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. De finansiella målen för 2017 är 
uppfyllda och vi bedömer måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi kan inte bedöma, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksam-
hetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Vi 
noterar att flera aktiviteter och avstämningar lämnas under varje verksamhets-
mål. Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning 
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varken för innevarande år eller mandatperioden enligt lagen om kommunal 
redovisning. Vi kan konstatera att flera aktiviteter har genomförts under varje 
verksamhetsmål. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är i 
allt väsentligt upprättade enligt god redovisningssed. Några avvikelser finns och 
dessa redovisas i granskningsrapporten av årsredovisningen. 

Revisorerna konstaterar att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
samt samhällsbyggnadsnämnden fortfarande inte antagit eller följt upp en intern-
kontrollplan för 2017i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll, 
vilket är en brist och något som revisorerna påpekade redan i årsredovisnings-
granskningen och revisionsberättelsen 2016. 

Ansvarsfrihet 
Revisionen för 2017 har inte föranlett någon anmärkning mot styrelsen och 
övriga nämnder. 

Efter en samlad bedömning tillstyrker vi att kommunstyrelsen, nämnderna, den 
gemensamma nämnden för tekniska hjälpmedel och den gemensamma patient-
nämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns. 
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Bilagor 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

• Revisorernas redogörelse för 2017 års granskningar 
• Granskningsrapport från lekmannarevisor i 

- Gnesta Kommunkoncern AB 
- Gnestahem AB 
- Gnesta Förvaltnings AB 
- Gnesta Centrumfastigheter AB 

. Hjälpmedelsverksamheten 
• Gemensam patientnämnd 



Granskning av delårsrapport 2017 

Granskning av årsredovisning 2017 

Kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro 

Intern kontroll i hantering av bisysslor 

Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner 

Oversiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 

Revisorernas redogörelse för 2017 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, samhällsbyggnads-
nämnden, vuxen- och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden 
tillsammans med respektive förvaltningschef. 

Revisionen har föranlett synpunkter och förslag av olika karaktär. Dessa har del-
givits 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 2017 grundar sig på material som 
fastställts av kommunstyrelsen. 

Revisorernas redogörelse för 2017 års granskningar 

Revisorerna har under år 2017 genomfört följande granskningar: 

Utöver ovanstående granskningar tog revisorerna fram ett omfattande underlag 
för riskanalys som grund planering av framtida granskningar. 

I det följande redovisas en sammanfattning av syfte och resultat för respektive 
granskning. 



Granskning av delårsrapport 2017 
Syfte: 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? 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och 
riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en 
rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett 
urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. Detta 
utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 

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 2017. Det prognostiserade resultatet i 
redovisningen per nämnd uppgår till 12,9 mnkr vilket är 3,5 mnkr bättre än 
budgeterat. 

• 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? 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är förenligt med 
de finansiella målen som fullmäktige fastställt i Framtidsplan 2017-2019 . Målet 
avseende investeringar gäller för perioden 2015-2018 och vi kan ännu inte 
bedöma möjligheten för kommunen att uppnå det under hela perioden. 

Vi kan inte bedöma, utifrån delårsrapportens återrapportering, om verksam-
hetens prognostiserade utfall är förenlig de av fullmäktige fastställda målen i 
Framtidsplan 2017-2019 utifrån den modell kommunen använder för uppföljning 
av målen. 



Granskning av årsredovisning 2017 
Syfte: Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är 
rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är 
upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 — 8). Vidare ska 
revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge en skriftlig bedömning av om 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för 
upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen av årsredovisningen, 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: Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag 
för sin bedömning av 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 sammanfattande revisionella bedömning. 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksam-
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen 
lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och det finns inga 
underskott från tidigare år att återhämta. Årets balanskravsresultat uppgår till 
11,5 mnkr. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den 
information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 

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

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är 
uppfyllda och vi bedömer måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi kan inte bedöma, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksam-
hetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Vi 
noterar att flera aktiviteter och avstämningar lämnas under varje verksamhets-
mål. 



Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning 
varken för innevarande år eller mandatperioden enligt lagen om kommunal 
redovisning. Vi kan konstatera att flera aktiviteter har genomförts under varje 
verksamhetsmål. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är i 
allt väsentligt upprättade enligt god redovisningssed. Några avvikelser finns och 
dessa redovisas i rapporten. 



Granskning av kompetensförsörjning och bemanning vid 
sjukfrånvaro 
Syfte: PwC har på uppdrag av Gnesta kommuns förtroendevalda revisorer 
granskat Kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro. Gransknings-
objekt är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt vuxen- och 
omsorgsnämnden. Syftet med granskningen är att besvara följande revisions-
fråga: Bedrivs ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning och 
bemanning vid sjukfrånvaro? 

Resultat: Vår samlade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen, vuxen-
och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden delvis bedriver ett 
ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning och bemanning vid 
sjukfrånvaro. Vi bedömer att det delvis finns målsättningar för och en planering 
av kompetensförsörjning. Vi ser positivt på det arbete som påbörjats med att 
analysera framtida behov av personal och kompetens samt att ta fram strategier 
för att hantera detta. Bemanning vid sjukfrånvaro bedöms i allt väsentligt 
fungera. 

Finns övergripande mål för kompetensförsörjning? 

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. 

Vi bedömer att det delvis finns övergripande mål för kompetensförsörjning. Ett 
fortsatt arbete bedöms behöva ske med målsättningar för kompetensförsörjning 
inom respektive nämnd utifrån styrande dokument och personalpolitiskt 
program som är under framtagande eller revidering. 

Sker en ändamålsenlig planering av kompetensförsörjning? 

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. 

Vi bedömer att det i allt väsentligt sker en prioritering av 
kompetensförsörjningsinsatser utifrån verksamheternas behov på kortare sikt. 
Planeringen bedöms i allt väsentligt ingå i den årliga budget- och 
verksamhetsplaneringsprocessen på central-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. 

Vi bedömer dock att det saknas ett fastställt planeringsunderlag på nämndsnivå 
och/eller kommunövergripande nivå som stöd för planering. Vi bedömer att 
planeringsunderlag med därtill kopplade strategier på kommunövergripande och 
förvaltningsnivå skulle bidra positivt till prioriteringar av aktiviteter kopplade till 
kompetensförsörjning, framförallt på längre sikt. Vi ser positivt på det arbetet 
som påbörjats kring "Kompetensförsörjning — en plattform för framtiden". Detta 
arbete bedöms kunna bidra till en ökad kunskap om internt och externt 
påverkande faktorer för kompetensförsörjningen. 



Finns det en faktabaserad kunskap om utveckling och orsaker till 
sjukfrånvaro? 

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Vi bedömer att kontinuerliga uppföljningar av statistik inom respektive 
förvaltning och enhet bidrar till en god kunskap om utveckling och orsaker till 
sjukfrånvaro. Ett fungerande stöd och samarbete mellan framförallt HR-
avdelning och verksamhet bedöms finnas 

Analyseras skillnader mellan enheter, yrkesgrupper och kön 
avseende sjukfrånvaro? 

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Vi bedömer att analyser sker främst utifrån olika enheter men även till viss del 
mellan yrkesgrupper och kön. Vi bedömer att det även sker analyser utifrån 
orsaker till sjukfrånvaro. 

Vidtas åtgärder för att minska sjukfrånvaron? 

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Vi bedömer att det sker ett aktivt arbete på såväl individ, enhets, förvaltnings 
samt central nivå för att minska sjukfrånvaron. Vi bedömer att det finns en 
koppling mellan analyser av sjukfrånvaro och åtgärder som vidtas. Vidare 
bedöms det finnas ett fungerande samarbete med företagshälsovården. Vidtagna 
åtgärder och arbetet med att minska sjukfrånvaron bör utvärderas för att se 
önskade effekter nås. 

Finns en organisation och rutiner för att hantera sjukfrånvaro hos 
personal? 

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Vi bedömer att det finns en fungerande organisation och rutiner för att hantera 
bemanning vid sjukfrånvaro. Vi bedömer att det finns flera olika alternativ som 
används för att lösa bemanningsfrågor. Dock bedöms rutiner inom vissa delar av 
verksamheten behöva dokumenteras för att tydliggöra hur bemanning ska ske vid 
sjukfrånvaro. 

Rekommendationer 
• Vi rekommenderar att ett fortsatt arbete sker med den kartläggning av 

kompetensbehov som vi har tagit del av. Vidare rekommenderar vi att detta 
omsätts i mål och strategier. 



• Vi rekommenderar att kompetensförsörjningen av vikarier beaktas i det 
fortsatta arbetet med kompetensplaneringen inom respektive förvaltning. 

• Vi rekommenderar att goda erfarenheter, best practice, av effektiva åtgärder 
för att få ned sjukfrånvaron sprids mellan förvaltningarna. 

• Vi rekommenderar att företagshälsovården i större utsträckning ges i uppdrag 
att arbeta mer pro aktivt för att i större utsträckning förebygga sjukfrånvaro. 

• Vi rekommenderar att utvärdering och analys sker av vidtagna åtgärder mot 
sjukfrånvaron. 



Intern kontroll i hantering av bisysslor 
Syfte: Syftet med granskningen har varit att bedöma om Gnesta kommun 
hanterar bisysslor i enlighet med gällande regelverk och kommunens policy med 
en tillräcklig intern kontroll inom kommunstyrelsen samt samhällsbyggnads-
nämnden. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är den interna 
kontrollen avseende hantering av anställdas bisysslor tillräcklig inom 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden? 

Resultat: Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att 
det är en bristande hantering och internkontroll av bisysslor. 

Bedömningen grundar sig på iakttagelser som gjorts inom respektive kontrollmål, 
vilka presenteras nedan. Noterade brister bedöms leda till en otillräcklig 
internkontroll gällande hanteringen av bisysslor. En bristande hantering kan 
innebära att förtroendeskadliga bisysslor inte uppmärksammas. Bristfällig 
hantering av anställdas bisysslor kan inverka på förtroendet för verksamheten. 

Kontrollmål 1. Det finns ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas 
eventuella bisysslor 

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet delvis 
uppfyllt. Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar: 

• Blankett för Anmälan om bisyssla finns med i dokumentet för 
medarbetarsamtal. På blanketten framgår kortfattat regelverket enligt 
Lagen om offentlig anställning och Allmänna bestämmelser samt 
kommunens rutin för hanteringen av bisysslor. 

• Det saknas policy/riktlinjer för bisysslor samt checklista för bedömning av 
bisyssla. 

• Det saknas dokumenterade rutiner för den praktiska hanteringen för 
anmälan om bisyssla. 

• Blanketten för anmälan om bisyssla är inte uppdaterad enligt den nya 
bestämmelsen i Allmänna bestämmelser om hur bisyssla ska rapporteras 
till arbetsgivare. 

Kontrollmål 2. Det finns ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp 
anställdas bisysslor 

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet ej uppfyllt. 
Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar: 

• Det finns en otydlighet i delegationsordning och blankett för Anmälan om 
bisyssla där det framgår att personalenheten ska kontaktas vid prövning 
av rätt till bisyssla. Vid intervjuer framkom att det inte ansågs betyda att 
det är personalenheten som fattar beslut om bisyssla. Vi gör bedömning 



utifrån delegationsordning och blankett att personalenheten har 
delegation att fatta beslut om bisyssla vilket inte efterlevs i kommunen då 
cheferna tar beslut om bisyssla. 

• Frågan om bisysslor tas upp årligen i samband med medarbetarsamtalet 
vilket vi bedömer positivt. Dock finns ingen rutin i att fylla i blanketten för 
samtliga, om bisyssla inte finns har blanketten inte alltid fyllts i. Vi anser 
även att kommunen bör fånga upp nyanställdas bisysslor i ett tidigare 
skede. En anställd kan i praktiken påbörja sin anställning i november och 
inte ha sitt medarbetarsamtal förrän september- november året därpå 
utan att behöva ha anmält eventuell bisyssla under tiden. Det saknas även 
rutin för att fånga upp nytillkomna bisysslor för anställda. 

• Det förekommer ingen second opinion i bedömningen av eventuella 
bisysslor. En bisyssla som har godkänts av en chef skulle potentiellt kunna 
uppfattas som olämplig utifrån en annan chefs ansvarsområde. I nuläget 
förekommer det inga skriftliga bedömningar av bisysslor i kommunen och 
det saknas underlag för att dokumentera bedömning av bisyssla. Vi ser 
positivt till att en ny blankett har tagits fram som ska användas från och 
med höstens medarbetarsamtal för att på så sätt inkludera 
bedömningarna. 

• Det görs ingen sammanställning av de anställdas bisysslor i kommunen 
och därmed finns det inte heller någon som har en överblick av hur många 
eller vilka bisysslor som finns i kommunen. 

Kontrollmål 3. Det sker regelbundna genomgångar med de anställda rörande 
regelverket avseende bisysslor 

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet delvis 
uppfyllt. Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar: 

• Det finns viss information om regelverket med dokumentet Välkommen 
till medarbetarsamtal, dock anser vi inte den tillräcklig. För att minska 
risken för att förtroendeskadliga bisysslor förkommer borde frågan även 
tas upp vid exempelvis personalmöten. 

• Det finns ett behov av information till samtliga anställda om regelverket 
avseende bisysslor samt vilka slags förhållanden som gör en bisyssla 
otillåten. 

Kontrollmål 4. Bisysslor anmäls och bedöms på ett ändamålsenligt sätt. 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet i alla 
delar inte efterlevs. Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar: 

• Enbart tio av 34 efterfrågade blanketter har erhållits från kommunen. 



• Fem av de tio blanketterna är ofullständiga där det finns brister i hur 
blanketten har fyllts i. I tre fall saknas information om bolagets namn. 

• Två blanketter har inte undertecknats av de anställda och två blanketter 
saknar datum för anmälan. 

• Två anställda med registrerat engagemang har inte uppgett att de har 
bisyssla. 

Kontrollmål 5. Det är en begränsad förekomst av företag i leverantörsreskontran 
där anställda har engagemang. 

Vi gör bedömningen att det inte förekommer utbetalningar till företag där 
anställda eller personer i deras hushåll har engagemang och som skulle kunna 
bedömas som förtroendeskadliga. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att: 

• Policy/riktlinjer för bisysslor tas fram, att rutiner för den praktiska 
hanteringen av bisysslor dokumenteras samt tar fram en checklista för 
bedömning av bisyssla. 

• Hanteringen av bisysslor behöver förankras i organisationen och 
följsamheten säkerställas genom regelbunden uppföljning. 

• Delegationsordningen följs och säkerställer att samtliga tillsvidare-
anställda och visstidsanställda i mer än ett år i kommunen fyller i 
blanketten Anmälan om bisyssla. 

• Säkerställa att samtliga uppgifter på blanketten anges och att blanketten 
dateras och undertecknas av anställd och chef med namnförtydligande. 

• Det tas fram en rutin i samband med nyanställning för att fånga upp 
nyanställdas bisysslor i ett så tidigt skede som möjligt. 

• Det görs en genomgång av leverantörsregistret för att säkerställa att 
uppgifterna är fullständiga och aktuella. Detta eftersom det inte varit 
möjligt att göra en fullständig avstämning gentemot organisations-
nummer eftersom ett stort antal leverantörer i leverantörsregistret saknar 
organisationsnummer. 



Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner 
Sufte: Granskningen syftar till att bedöma tillförlitligheten i lönesystemet. 
Följande revisionsfråga har formulerats för att besvara syftet med granskningen: 
Är den interna kontrollen avseende rapportering av löner, lönerelaterade 
avgifter och pensioner tillräcklig? 

Resultat: Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna 
kontrollen avseende löner och ersättningar i huvudsak är tillräcklig. I 
granskningen har dock följande brister noterats: 

• Vid verifiering av utbetalningar noterades att en person fått lön utbetald 
trots att anställningen hade avslutats. 

• Vid verifiering av nyckelkontroller noterades att ingen avstämning görs av 
att justerade lön är korrekt utifrån löneöversynen. 

Kontrollmål Bedömning 

Nyckelkontroller i löneprocessen 
finns och tillämpas. 

Det finns tillfredsställande 
förklaringar till orimliga värden 
när det gäller månadslöner, 
timlöner etc. 

Det finns tillfredsställande 
förklaringar till eventuella 
dubbelregistreringar. 

Delvis uppfyllt 

Samtliga test av kontroller utom ett 
genomfördes utan anmärkningar. Avseende 
kontroll vid lönerevisionen noterar vi att det inte 
görs någon avstämning av att justerad lön är 
korrekt utifrån löneöversynen. Med bakgrund av 
detta blir bedömningen att kontrollmålet är 
delvis uppfyllt. 

Uppfyllt 

Samtliga granskade månadslöner har verifierats 
utan anmärkning mot 
anställningsavtal/lönerevision. Uppföljningen 
visade att posterna avsåg avgångsvederlag, 
månadslöner samt semesterersättning. Samtliga 
stämdes av utan anmärkning. Kontrollmålet 
bedöms därmed vara uppfyllt. 

Uppfyllt 

Vid uppföljning av möjliga dubbelutbetalningar 
har tillfredställande förklaringar erhållits som 
styrker att dubbelutbetalningar inte har gjorts. 
Mot bakgrund av detta bedöms kontrollmålet 
vara uppfyllt. 



Analys av olika lönearter (ob-
tillägg, övertidsersättning, jour-
och beredskapsersättning etc.) 
visar inte på några oförklarliga 
avvikelser. 

Uppfyllt 

Vid uppföljning av fluktuationer mellan 
månaderna för ett antal lönearter har 
tillfredsställande förklaringar till fluktuationerna 
erhållits. Mot bakgrund av detta bedöms 
kontrollmålet vara uppfyllt. 

  

Samtliga anställningar är korrekt 
registrerade i lönesystemet. 

Delvis uppfyllt 

Vid verifiering avseende utbetalningar till 
personer med ologiska personnummer samt 
utbetalningar till personer med avvikande ålder 
har rimliga förklaringar erhållits. Däremot 
noterades att lön hade utbetalats till en person 
som hade avslutat sin anställning. Mot bakgrund 
av detta bedöms kontrollmålet vara delvis 
uppfyllt. 

Analys av kostnadsersättning 
(bilersättning, utlägg etc.) visar 
inte på några oförklarliga 
avvikelser. 

Uppfyllt 

Avstämning av rutin för registrering av 
reseersättning och traktamente har gjorts. 
Rutinerna innebär att chef måste attestera 
ersättningen innan den betalas ut. Vid 
verifiering av tio reseersättningar kunde 
samtliga verifieras utan anmärkning. Mot 
bakgrund av resultatet från verifieringen 
bedöms kontrollmålet vara uppfyllt. 

Inga oförklarliga avvikelser noteras 
gällande semesterlöneskuld, 
kontrolluppgifter samt möjlighet 
till körning av period 13. 

Det finns rutiner för redovisning 
och avstämning inklusive underlag 
för lönerelaterade avgifter och 
pensioner. 

Uppfyllt 

Vi har kartlagt rutiner för hantering av 
löneskulder, möjligheter till körning i period 13 
och inlämning av kontrolluppgifter. Det finns 
fastställda rutiner för de avstämningar som 
genomförs hos såväl löneenheten som Gnesta 
kommun. Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Uppfyllt 

Vi har kartlagt rutiner för hantering och kontroll 
av källskatt, arbetsgivardeklarationer och 
pensioner. Rutinerna bedöms vara 
tillfredsställande. Vi har även stämt av beräknad 
källskatt och nettolön mot huvudbok utan 
anmärkning, samt stämt av beräknade sociala 
avgifter och förmåner mot 



Rutiner för avvikelserapportering 
(närvaro/frånvaro) inklusive så 
kallade nyckelkontroller finns och 
tillämpas. 

- 
arbetsgivardeklaration utan anmärkning. Vid 
verifiering av lo bruttoutbetalningar med 
avvikande preliminärskattesats har 
tillfredsställande förklaringar erhållits för 
samtliga transaktioner. Den sammanfattade 
bedörrmingen är att kontrollmålet är uppfyllt. 

Uppfyllt 

Vi har kartlagt och kontrollerat att rutiner för 
avvikelserapportering finns och hur dessa 
tillämpas. Lönesystemet har vissa inbyggda 
kontroller som genomförs vid den månatliga 
lönekörningen. Varje registrering måste sedan 
attesteras av behörig chef för att gå vidare till 
utbetalning. Med bakgrund av detta bedömer vi 
att rutinerna är tillfredställande och att 
kontrollmålet är uppfyllt. 

Mot bakgrund av noterade brister rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att rutin för inrapportering av, exempelvis, avslutade 
anställningar till löneenheten finns och efterlevs. 

• Utforma rutiner för avstämning av justerad lön i samband med 
löneöversynen. 



Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 
Sufte: Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsen och nämnderna 
bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
verksamhet med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor utgör 
kontrollmål för granskningen: 

• Säkerställer nämnden/styrelsen att styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten är tillräcklig (intern styrning och kontroll)? 

• Vidtar nämnden/styrelsen tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål 
avseende verksamhet och ekonomi (måluppfyllelse — ändamålsenlig och 
ekonomiskt tillfredsställande verksamhet)? 

Resultat: Det övergripande resultatet är att styrelsen och nämnderna utövar en i 
huvudsak tillfredsställande styrning av verksamheten. Vi konstaterar dock att 
ingen övergripande bedömning av måluppfyllelsen sker i återrapporteringen av 
målen i årsredovisning 2017. Bedömning av måluppfyllelsen kan därmed stärkas. 

Vi konstaterar även en avsaknad av internkontrollplaner för 2017, med undantag 
för Vuxen- och omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen samt Barn- och utbildnings-
nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden har inte antagit eller följt upp en 
internkontrollplan för 2017i enlighet med reglementet för intern kontroll, vilket 
är en brist. Ett arbete kvarstår därmed med att få en övergripande, strukturerad 
intern kontroll på plats. För kommunstyrelsens del har vi dock noterat att en 
internkontrollplan har antagits för 2018. 

Kommunstyrelsen 

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande granskningen/över-
gripande ansvarsutövande av kommunstyrelsen utifrån våra revisionsfrågor är 
att: 

Styrelsen har delvis vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, 
kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. Kommunstyrelsen har antagit en 
framtidsplan för sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag. En 
strukturerad genomgång av insatser och resultat i enlighet med framtidsplanen 
presenteras i årsredovisning och delår. Styrelsen har tagit del av budget-
uppföljning med prognos för helåret i enlighet med riktlinjerna i framtidsplanen. 
Vi kan emellertid konstatera att kommunstyrelsen inte har antagit eller följt upp 
en internkontrollplan för 2017i enlighet med reglementet för intern kontroll, 
vilket är en brist. 

Redovisat resultat för kommunstyrelsen är förenligt med fastställda mål i den 
mån vi kan utvärdera måluppfyllelsen. Vi konstaterar att ingen övergripande 
bedömning av måluppfyllelsen sker i återrapporteringen vilket begränsar vår 
möjlighet att bedöma måluppfyllelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande granskningen/över-
gripande ansvarsutövande av Barn- och utbildningsnämnden utifrån våra 
revisionsfrågor är att: 



Nämnden har i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, 
kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. Nämnden har dock inte upprättat 
någon internkontrollplan. 

Redovisat resultat för nämnden är förenligt med fastställda mål ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Ur ett verksamhetsperspektiv saknas målvärden vilket försvårar 
uppföljningen av måluppfyllelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande granskningen/över-
gripande ansvarsutövande av samhällsbyggnadsnämnden utifrån våra 
revisionsfrågor är att: 

Nämnden har i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, 
kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. Nämnden har dock inte upprättat 
någon internkontrollplan. 

Redovisat resultat för nämnden är förenligt med fastställda mål ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Ur ett verksamhetsperspektiv saknas konkreta bedömningar av 
måluppfyllelsen. 

Vuxen- och omsorgsnämnden 

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande granskningen/över-
gripande ansvarsutövande av Vuxen- och omsorgsnämnden utifrån våra 
revisionsfrågor är att: 

Nämnden har i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, 
kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. 

Redovisat resultat för nämnden är delvis förenligt med fastställda mål ur ett 
verksamhetsmässigt perspektiv men inte förenligt med fastställda mål ur ett 
ekonomiskt perspektiv då nämnden uppvisar ett underskott för året. 

Hjälpmedelsverksamheten 
Vid granskningen av hjälpmedelsverksamheten har revisorerna biträtts av 
Landstinget Sörmlands revisionskontor. 

Gemensam patientnämnd 
Vid granskningen av den gemensamma patientnämnden har revisorerna biträtts 
av Landstinget Sörmlands revisionskontor. 
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1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-
redovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017. Syf-
tet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av 
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 sammanfattande revisionella bedömning. 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk-
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kom-
munallagens krav på en ekonomi i balans och det finns inga underskott från tidigare år att 
återhämta. Årets balanskravsresultat uppgår till 11,5 mnkr. Vi bedömer att förvaltningsbe-
rättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal 
redovisning och god redovisningssed. 

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

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-
hållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda och vi 
bedömer måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi kan inte bedöma, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Vi noterar att flera ak-
tiviteter och avstämningar lämnas under varje verksamhetsmål. 

Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllel-
sen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning varken för innevarande 
år eller mandatperioden enligt lagen om kommunal redovisning. Vi kan konstatera att 
flera aktiviteter har genomförts under varje verksamhetsmål. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är i allt vä-
sentligt upprättade enligt god redovisningssed. Några avvikelser finns och dessa redovisas 
i rapporten. 
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Granskning av årsredovisning 2017 

2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands-
ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-
munal redovisning (kap 3 — 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen. 

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? 

Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen inom ramen för den s.k. uppsiktsplik-
ten har en skyldighet att utöva löpande tillsyn och kontroll över nämnderna även om det 
inte finns någon konkret anledning till misstanke om felaktigheter. Utifrån denna bak-
grund ska kommunstyrelsen leda och samordna det övergripande arbetet kring den inter-
na kontrollen som alla nämnder omfattas av. Vidare ska varje nämnd se till att den inter-
na kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande 
sätt. På så sätt ska nämnden kunna säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som av fullmäktige är beslutade. I årets granskning av årsredovisning 
har även det övergripande internkontrollarbetet granskats översiktligt. 

• Finns ett ändamålsenligt och strukturerat internkontrollarbete på plats för styrel-
sen och nämnderna? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 
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Granskning av årsredovisning 2017 

• sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-
misk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning 
för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning. 

Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredo-
visningen. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-
bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens 
ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i 
SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting". Väg-
ledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägled-
ningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har 
följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har 
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i 
förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen-
terades 2018-03-12. Vi har tagit viss hänsyn till kompletteringar har gjorts i en ny upplaga 
2017-04-06 samt till tre justeringar som har gjorts 2018-04-26: komplettering har gjorts 
med uppgift om hur stor del av sjukfrånvaron som överstiger 60 dagar, målet om befolk-
ningstillväxt har justerats så att det stämmer med definitionen i Framtidsplan 2017-2019 
samt att uppgift om att bokförda likvida medel uppgår till 3460 tkr 2017i sammanställ-
ningen av pensionsskulden har lagts till i den finansiella analysen. Kommunstyrelsen fast-
ställer årsredovisningen 2018-04-23 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2017-
05-03. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef, redovisningsekonom, m fl. 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning 

April 2018 4 av 13 
Gnesta kommun 
PwC 



  

Granskning av årsredovisning 2017 

   

3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekono-
miska ställning 

333. Iakttagelser 
Vi har nedan kommenterat uppgifter som ska ingå i förvaltningsberättelsen även om de 
redovisas under egen rubrik utanför förvaltningsberättelsen. 

Utveckling av kommunens verksamhet 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 
efter räkenskapsåret. Upplysningarna lämnas främst i avsnitten året som gått i nämnder-
na och året som gått i bolagen, men det finns även uppgifter i avsnittet om Gnestas mål. 

Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom 
olika verksamheter. Redovisning lämnas främst i avsnittet om Gnestas mål, politisk platt-
form. Utveckling kan ske genom att det finns något avsnitt som särskilt kommenterar 
detta. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas delvis, det vill säga frånvaron 
specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt 
lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form 
av tabeller och verbal information. 

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be-
tydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. I avsnittet Gnesta i korthet före 
förvaltningsberättelsen redovisas nyckeltal för verksamheten. I flera fall jämförs även med 
genomsnitt för 260 kommuner. Ekonomiska nyckeltal redovisas i avsnittet Ekonomi Fi-
nansiell analys. 

Gemensam förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk-
samhetens organisation och verksamhet genom att verksamhet som bedrivs i bolagsform 
redovisas i avsnittet året som gått i bolagen. Där lämnas även en kortare kommentar om 
övriga organisationer som kommunen har någon form av ägarintresse i mindre omfatt-
ning i. I den finansiella analysen finns också en kortare kommentar om den samman-
ställda redovisningen. 

Investeringsredovisning 
Årets investeringar redovisas samlat i avsnittet Ekonomi. En kort kommentar lämnas i 
förvaltningsberättelsens avsnitt Gnestas ekonomi. Årets investeringar uppgår till 60,2 
mnkr. Årets aktiverade investeringar är 42,4 mnkr och utgående värde för pågående inve-
steringar är 61,4 mnkr. Upplysningar om budgetavvikelser för större investeringar lämnas 
inte. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. Redovisningen lämnas 
per balanstyp och nämnd. Uppgift lämnas över årets aktiveringar med område. Tabellen 
och uppgifter i text ger en bra överblick över pågående åtaganden, men redovisningen kan 
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utvecklas genom kommentarer för större budgetavvikelse och upplysning om större pro-
jekt. 

Drift-redovisning 
Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen i form 
av kommentarer till utfallet i avsnittet Gnestas ekonomi. Tabell med utfall 2017, 2016, 
Förändring i tkr samt procent, budget och avvikelse mot budget redovisas i avsnittet Eko-
nomi. Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas i förvaltnings-
berättelsen. Redovisningen lämnas netto och budgeten är också fastställd netto per 
nämnd. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. Orsaker till avvikel-
ser och förändringar av kostnader och intäkter redovisas i förvaltningsberättelsen avsnit-
tet Gnestas ekonomi. Efter uppföljningen i oktober har Vuxen- och omsorgsnämnden er-
hållit en kompensation på 6,5 mnkr från Kommungemensamma poster. Nämndernas 
verksamhet exklusive Kommungemensamt är netto 0,1 mnkr bättre än budgeterat. Totalt 
sett överstiger kommunens resultat budgeterat resultat med 3,5 mnkr. 

I tabellen nedan redovisas prognoserna under året och slutligt utfall jämfört med budget. 
Kommentar om prognossäkerhet och jämförelse med prognosen för oktober görs i avsnit-
tet finansiell analys i årsredovisningen. 

Prognos avvikelse mot 
t för året 

Kommungemensamt 
Kommunstyrelse i) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildnings-
nämnden 
Vuxen och omsorgsnämn-
den 
Totalt resultat  
Exklusive kommungemen-
samt 
i) varav avgiftskollekti-
ven 
Vatten- och avlopp 
Renhållning  

Balanskravsresultat 
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Redo-
visning lämnas i text. I anslutning till resultaträkningen redovisas också årets balans-
kravsresultat. Årets resultat enligt balanskravet (efter avdrag för reavinster) är positivt 
och uppgår till 11,5 mnkr. Något underskott från tidigare år att återställa finns inte. 
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Utvärdering av ekonomisk ställning 
Årsredovisningen innehåller en finansiell analys i avsnittet Ekonomi. Analysen bygger på 
fyra olika perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. En sammanfattande bedöm-
ning görs. 

3.1.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk-

 

samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och det finns inte 
något underskott från tidigare år att återhämta. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen 
innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. Vissa uppgifter lämnas på annan plats i årsredovisningen och detta 
kommenteras ovan. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
I av kommunfullmäktige beslutad Framtidsplan 2017-2019 framgår Gnesta kommuns 
styrande dokument på kommunövergripande nivå. 

I framtidsplanen har kommunen beslutat om fem fokusområden: Stark tillväxt, Kunskap 
och utveckling, Service och kvalitet, Hållbarhet och framtidstro samt Ekonomi och an-
svar. Under respektive fokusområde finns ett antal verksamhetsmål anknutna. 

  

2. Kunskap och 

utveckling 
1. Stark tillväxt 

 

  

5. Ekonomi 
och ansvar 

3. Service och kvalitet 
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3.2.1. Iakttagelser 
Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekono-

 

misk hushållning som fastställts i budget 2017: 

Finansiella mål Utfall 2017 Kommunstyrelsens bedömning 
Resultatet ska i ge- 
nomsnitt vara 1,5 
procent av skatter och 
statsbidrag under 
innevarande mandat-
period. 

Årets resultat uppgår till 2,1 %. Årets resultat blev 2,1 procent av 
skatter och statsbidrag. Målet 
uppfylldes. 

Investeringarna ska i 
genomsnitt vara själv- 
finansierade till 6o 
procent för den skat- 
tefinansierade verk- 
samheten under in- 
nevarande mandatpe- 
riod. 

Några lån har ej tagits upp 2017. Lån 
om 120 mnkr har tagits upp under 
2016. Ökningen med 6,5 mnkr som 
redovisas i årsredovisningen 2017 
avser revers till bolagen som kom-
mer att justeras efter bokslutet, då 
formella beslut har tagits. Investe-
ringsverksamheten för den taxefi-
nansierade verksamheten under 
2015-2017 samt budgeterade inve-
steringar för 2018 uppgår till totalt 
71,4 mnkr. För den skattefinansi-
erade verksamheten är motsvarande 
siffra 126,8 mnkr. Kommunen räk-
nar att investeringarna i den taxefi-
nansierade verksamheten finansie-
ras med 100 % med lån. Då återstår 
48,6 mnkr till upplåning för de skat-
tefinansierade delen, vilket motsva-
rar 38,3 %. Vi kan ännu inte bedöma 
i vilken grad budgeterad investe-
ringsvolym kommer att utnyttjas och 
har inte tagit hänsyn till ytterligare 
låneram, då det är osäkert om denna 
kommer att utnyttjas. 

Målet uppfylldes då beräkning 
sker över hela mandatperioden. 

Avkastning på pens- 
ionsportföljen ska 
användas till att 
kapa topparna på de 
utbetalningar som 
överstiger ca 2 mkr 
från och med 2010 

Inga uttag har gjorts för portföljen 
för ändamålet under 2017. Avkast- 

2 ningen blev 1, %. 

Detta innebär att avkastningen 
på kommunens kapital enbart 
får användas till det långsiktiga 
pensionsåtagandet. Målet upp-
fylldes. 

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls utifrån de definitioner kommunen 
använder. När det gäller målet för upplåning kan vi ännu inte bedöma i vilken grad bud-
geterad investeringsvolym kommer att utnyttjas. Vi har inte tagit hänsyn till ytterligare 
låneram, då det är osäkert om denna kommer att utnyttjas i beräkningen av hur stor själv-
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finansieringsgraden av skattefinansierade investeringar är då bedömningen görs för man-
datperioden, ej enskilda år. De totala ränteintäkterna inklusive avkastning av medel av-
satta för pensionsändamål blev 2,2 mnkr. Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt upp-
gick till 9,2 mnkr 2017. Vi har granskat hanteringen av placeringar för pensioner översikt-
lig. 

Mål för verksamheten 
Av kommunens framtidsplan 2017-2019 framgår de beslutade verksamhetsmålen. Dessa 
överensstämmer till viss del och kommenteras i årsredovisningen. Verksamhetsmålen är: 

• Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i 

• Alla elever ska ges förutsättningar för att nå kunskapsmålen i alla ämnen 
• En trygg vård och omsorg av hög kvalitet 

• Fler välmående och växande företag 

• Fler i sysselsättning samt en arbetslöshet som ligger minst 2 procent under läns-
snittet 

• En befolkningstillväxt om minst 2 % per år 

• Ett starkt, brett och inkluderande föreningsliv 

• Gnesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

• En god ekonomisk hushållning 

• Långsiktigt minskad natur- och klimatpåverkan 

• Främjande av mänskliga rättigheter och motverkande av all form av diskrimine-
ring 

Verksamhetsmålen är strävansmål för hela mandatperioden. I årsredovisningen görs av-
stämning av respektive mål utifrån uppföljning av underliggande indikatorer och nuläges-
rapporter. Utfallet bedöms utifrån tillgänglig offentlig statistik och information samt in-
terna redogörelser. Kommunstyrelsen gör ingen bedömning av måluppfyllelsen, utan re-
dovisar ovan nämnda information. 

3.2.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-
hållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda och vi 
bedömer måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi kan inte bedöma, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Vi noterar att flera ak-
tiviteter och avstämningar lämnas under varje verksamhetsmål. 

Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllel-
sen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning varken för innevarande 
år eller mandatperioden enligt lagen om kommunal redovisning § 5. Vi kan konstatera att 
flera aktiviteter har genomförts under varje verksamhetsmål. 
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3.3. Rättvisande räkenskaper 
3.3.1. Iakttagelser 
Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och kostnader 
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 
föregående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 13,0 mnkr (16,4 mnkr). Resultatet medför därför 
en positiv avvikelse mot budget med ca 3,6 mnkr. Av lämnade resultatkommentarer redo-
görs för budgetavvikelserna. 

I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter, kostnader och avskrivningar 
ökat med netto 28,9 mnkr. Av lämnade upplysningar framgår orsakerna till ökningarna. I 
resultatet ingår nedskrivning av-finansiella anläggningstillgångar som ges för att täcka 
nedskrivning av aktieägartillskott till Gnesta kommunkoncern AB med 6,5 mnkr. Belop-
pet ingår i avskrivningar nedan. Beslut fattas i samband med att årsredovisningen antas. 

' esultaträkning 
nkr 

Verksamhetens intäk-
ter 

Verksamhetens kost-
nader 

Jämförelsestörande 
poster 
Av- och nedskrivning-
ar 

Utfall 
2017 

96 091 

-684 562 

-3 600 

-18 980 

Budget 
2017 

96 000 

-677 681 

o 

-15 6301 

Budgetavvikelse 

91 

-6 881 

-3 60o 

-3 390 

Wall 
2016 

110 509 

-671903 

-4 354 

-12 977 

Verksamhetens 
nettokostnader -61.1 050 -597311 -13 739 -578  725 
Skatteintäkter 494 317 494 339 -22 473 017 
Generella statsbidrag 125 977 108 498 17 479 119 760 

Summa skatter och 
statsbidrag 620294 602 837 17 457 592 777 
Finansiella intäkter 4 655 4 772 -117 4 981 
Finansiella kostnader -926 -900 -26 -2 629 

Årets resultat 12 974 9 398 3 576 16 494 

Balansräkning 
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 
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Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skul-
der per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodise-
rade samt har värderats enligt principerna i KRL. 

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommunens ma-
teriella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Kommunen redovisar att nya investeringar är 
uppdelade på komponenter fr.o.m. 2014. Uppskattning har gjorts att någon nämnvärd 
resultateffekt inte uppkom vid bytet 2013, vilket anges i redovisningsprinciperna. Upp-
skattningar har gjorts för äldre investeringar och detta bör det upplysas tydligare om. 

Det finns separata resultat- och balansräkningar för va- och renhållningsverksamheterna. 

Vid granskningen av balansräkningen har följande väsentliga avvikelser noterats: 

• Ny avsättning har gjorts för deponin i Korslöt med 2,0 mnkr. Medel har tagits i an-
språk för övriga avsättningar. Vi saknar upplysning om när medlen förväntas tas i 
anspråk m.fl. upplysningar som ska lämnas enligt RKR 10.2. Vissa upplysningar 
lämnas, men dessa är inte tillräckliga. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräck-

 

liga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns 

Sammanställda räkenskaper 

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och om-
fattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed. 

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendat-
ion 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i 
allt väsentligt gjorts. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re-
dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. Vissa avvikelser finns och dessa redovisas 
nedan. 

Följande avvikelser från god redovisningssed har noterats: 
• Avvikelse görs från RKR 11.4, materiella anläggningstillgångar genom att avskriv-

ning av anläggningstillgångar påbörjas helt kalenderår, d.v.s. året efter att en inve-
stering har färdigställts i stället för när investeringen tas i bruk under året. Upp-
lysning lämnas om detta i redovisningsprinciperna. 

• Avvikelse görs från RKR 10.2 avseende upplysningar om när avsättningar beräk-
nas tas i anspråk. 
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3.3.2. Revisionen bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är i allt vä-
sentligt upprättade enligt god redovisningssed. Några avvikelser finns och dessa redovisas 
i rapporten. 
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