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Till: kommunstyrelsen 

För kännedom: kommunfullmäktige 
 

Missiv: Granskning av bokslut och årsredovisning 2017 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av bokslut och årsredovisning 2017. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 
rättvisande (9 §).  

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  

Sammantaget gör vi bedömningen att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning. 

Vi anser att redogörelsen i årsredovisningen av den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen 
fortfarande inte är tillfredsställande. 

I enlighet med Kommunallagen redovisar kommunen en avstämning av balanskravet i 
förvaltningsberättelsen. Balanskravsresultat uppgår enligt årsredovisningen till 4,8 mkr, efter 
justering realisationsvinster med 0,1 mkr samt avsättning till RUR med 16,7 mkr.  

Vi anser att förvaltningsberättelsen med fördel skulle kunna vara utförligare, exempelvis med 
beskrivningar av kommunens styrmodell samt bakgrunden till kommunens resultat och ställning. 

Kommunrevisionen emotser svar senast den 1 juni 2018 på vilka åtgärder 
kommunstyrelsen har för avsikt att vidta med anledning av granskningen. 

 

För revisorerna i Kungsörs kommun 2018-03-27 

 

Håkan Sundström     
revisionsordförande   
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