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§
Revisionsberättelse för Kungsörs kommuns
verksamhet år 2017 och granskningsrapport
om bokslut och årsredovisning
2017 (KS 2017/478)
Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för 2017 i enlighet
med kommunallagens bestämmelser. Revisorerna tillstyrker att
-

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ och

-

kommunens årsredovisning för 2017 godkänns.

Revisorerna bedömer att
-

styrelse och nämnder i Kungsörs kommun samt de gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden och Överförmyndarnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt

-

räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande

-

resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning

-

verksamhetsmålen inte utvärderats i tillräcklig omfattning
utifrån god ekonomisk hushållning och revisionen kan därför
inte göra en bedömning om verksamhetsmålen uppnåtts eller
inte

-

styrelsen och nämnderna i huvudsak utövar en tillräcklig intern
kontroll utifrån det reglemente som fullmäktiges beslutat om
för den interna kontrollen

I revisorernas missiv till granskningsrapporten av bokslut och
årsredovisning 2017 noterar revisorerna att det finns en fortsatt
förbättringspotential i måluppfyllelse av de verksamhetsmässiga
målen. Kommunstyrelsen kommer att lämna ett svar på granskningsrapporten om årsbokslut och årsredovisning.
Beslutsunderlag
Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisionsberättelse 2017
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Justerandes sign

Revisorernas redogörelse 2017
Revisionens granskningsrapport Granskning av bokslut och
årsredovisning 2017 jämte missiv och revisionsrapporter under
året (finns diarieförda till respektive ärende och redovisas
inte här efter överenskommelse med revisionens ordförande)
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter och
Granskningsrapporter från auktoriserad revisor för
bolagskoncernens bolag och Kungörs Grus AB

Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet till de styrelser och nämnder som ledamot ej berör samt till de förtroendevalda i dessa
organ.
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Revisorerna, akten
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Revisionsberättelse
__________________________________________________________________
Revisorerna i Kungsörs kommun

2018-03-27

Till
Fullmäktige i Kungsörs kommun
organisationsnummer 212000-2056

Revisionsberättelse för år 2017
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag. Vår granskning omfattar även den verksamhet som bedrivs i den
gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor med
kommunerna i Västmanlands län samt med Köpings kommun och Arboga kommun
gemensamma Överförmyndarnämnden.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut
och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
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.
Vi har uppmärksammat den kritik som Inspektionen för vård och omsorg har gjort vid en
tillsyn av kommunens socialtjänst och som omfattar handläggning av anmälningar,
utredningar samt nämndens uppföljning av insatser för barn och unga. Vi ser allvarligt på
de brister som framförs i rapporten och vi har för avsikt att under 2018 följa vilka
åtgärder nämnden vidtar med anledning av kritiken.
Vi har under en följd av år påpekat att kommunstyrelsen och nämndernas arbete med den
interna kontrollen behöver stärkas och vi kan nu konstatera att det skett en positiv
utveckling. Vi vill dock påpeka att kommunstyrelsen inte fullt ut följer reglementet för
internkontroll då en utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll ej är
gjord. Kommunstyrelsen har ej heller bedömt hur arbetet med den interna kontrollen
bedrivits i kommunen under föregående år.
I kommunens budget för 2017 framgår under rubriken ”Kommunövergripande ml”
följande finansiella mål som syftar till att bidra till en god ekonomisk hushållning.
”Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje
år.”

Vi noterar att resultatet vid årsbokslutet 2017 visar på ett överskott med 21,6 mkr, vilket
utgör 4,4 % av summan av skatter och statliga bidrag.
Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med det av fullmäktige fastställda
finansiella målet för god ekonomisk hushållning.
Fullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmässiga mål för år 2017. Av fullmäktiges fyra
verksamhetsmål är ett mål redan uppnått, två av målen delvis uppnådda och det fjärde
målet är ej uppnått. Det saknas en sammanfattande bedömning om kommunens syn på
måluppfyllelse av de kommunövergripande målen kopplat till god ekonomisk
hushållning.
Vår bedömning är att kommunens samlade måluppfyllelse inte är tillräcklig för att kunna
göra bedömningen att de uppnår god ekonomisk hushållning. Det finns således en fortsatt
förbättringspotential i måluppfyllelse av de verksamhetsmässiga målen.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Kungsörs kommun samt de
gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden och Överförmyndarnämnden i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella mål som
fullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning.
Vi bedömer att verksamhetsmålen inte har utvärderats i tillräcklig omfattning utifrån en
god ekonomisk hushållning. Vi kan därför inte göra en bedömning om verksamhetsmålen
uppnås eller inte.
Vi bedömer att styrelsen och nämnder i huvudsak utövar en tillräcklig intern kontroll
utifrån det reglemente som fullmäktige beslutat om för den interna kontrollen.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns.
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Kungsörs kommun 2018-03-27

Håkan Sundström

Lars Wigström

Ingrid Dorsander Andersson

Ingegerd Granath

Aado Mets

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse bil. 1
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Kungsörs Kommunföretag AB bil. 2
Granskningsrapport från lekmannarevisor Kungsörs Fastighets AB bil. 3
Granskningsrapport från lekmannarevisor Kungsörs Kommun Teknik AB bil. 4
Granskningsrapport från lekmannarevisor Kungsörs Vatten AB bil. 5
Granskningsrapport från lekmannarevisor Kungsörs Grus AB bil. 6
Revisionsberättelse från Kungsörs Kommunföretag AB bil. 7
Revisionsberättelse från Kungsörs Fastighets AB bil. 8
Revisionsberättelse från Kungsörs Kommun Teknik AB bil. 9
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Revisionsberättelse från Kungsörs Grus AB bil. 11
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Verksamhetsredogörelse 2017
Inledning
Under verksamhetsåret 2017 har Kungsörs kommuns revisorer granskat den verksamhet som
bedrivs inom kommunstyrelsens, nämndernas och de gemensamma nämndernas verksamheter.
Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och
om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningarna ligger till grund för revisorernas särskilda uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.
Ur revisionsgruppen har fullmäktige valt lekmannarevisorer i kommunens bolag samt revisorer i
Västra Mälardalens kommunalförbund och i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Lekmannarevisorerna och revisorer i kommunalförbunden har, inom ramen för den samordnade revisionen, informerat övriga i revisionsgruppen om verksamheten och viktigare iakttagelser i bolagen och kommunalförbunden.
Revisionsledamöter för granskning av 2017 års verksamhet har varit:
Håkan Sundström, ordförande
Lars Wigström, vice ordförande
Ingrid Dorsander
Ingegerd Granath
Aado Mets
Kommunrevisionen utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer inom
ramen för kommunallagen, gällande reglemente och god revisionssed. Följande huvudmoment
ingår:
1. Förvaltningsrevision som granskar verksamhetens ändamålsenlighet och måluppfyllelse
inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering av
verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller delegation av beslut och rutiner för övergripande kontroll och rapportering.
2. Granskning av årsredovisning, löpande redovisning, kassaförvaltning samt intern kontroll.
För fullgörande av revisionen har vi biträtts av KPMG.
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1. Revisorernas förvaltning
Revisorerna har under året haft 10 sammanträden varav ett var ett gemensamt sammanträde med
revisorerna i Arboga kommun och Köpings kommun. Vid dessa förs minnesanteckningar. Vid
sammanträdena har överläggningar förts med företrädare för kommunstyrelse, nämnder och
fullmäktige.
I nedanstående sammanställning redovisas bokslut 2017 för kommunrevisionen.
Kommunrevisionen Kungsörs kommun 2017
Årsbudget
Arvode, förtroendevalda revisorer
inkl soc,avg
Förbrukning
Fortbildning
Köp av revisionstjänster
Kvarstående enligt redovisningen

Utfall

Återstår

134 000

137 525

-3 525

3 000
30 000
402 000
569 000

19 047
11 770
395 496
563 838

-16 047
18 230
6 504
5 162

1.1. Fortbildning och nätverk
Revisorerna deltar fortlöpande i de erfarenhetsutbildningar som anordnas för att hålla sig informerad om utvecklingen inom den kommunala revisionen. Under 2017 har vi deltagit på nätverksträff för förtroendevalda revisorer i Västmanlands län, KPMG:s nätverksträff för förtroendevalda revisorer samt utbildning i den nya kommunallagen.
2. Grundläggande årlig granskning
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning,
uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att
kunna uttala sig i ansvarsfrågan.
Under 2017 har vi genomfört separata fördjupade granskningar avseende intern kontroll och
målstyrning vilket gör att dessa frågor inte behandlas i denna granskning. Kommunrevisionen
har följt kommunstyrelse och nämnder via protokoll och andra handlingar.
Vid våra möten med kommunstyrelse och nämnder har vi haft givande samtal som, tillsammans
med de skriftliga svaren och övrig dokumentation, gett revisorerna en bra information om verksamheten samt svar på frågorna.

2

Bilaga 1
2018-03-27

Vi kan konstatera att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende utvecklingen av näringslivsarbetet.
Vi menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att klara kommunens framtida utmaningar och anser att en IT-utvecklingsplan bör tas fram för kommunen.
Vi uppfattar att socialnämnden har många stora utmaningar framför sig inte minst avseende den
demografiska utvecklingen. Vi vill här understryka vikten av att det finns en plan för att möta
denna utmaning samt att planen är kopplad till kommunens lokalförsörjningsplanering.
Från de svar som lämnas av Barn- och utbildningsnämnden uppfattar vi att nämndens uppföljning
av arbetsmiljön bör stärkas.
Vi ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker.
3. Fördjupade granskningsprojekt
Revisorerna har genomfört en väsentlighets- och riskanalys och med stöd av den valt ut och genomfört följande granskningar under 2017.
3.1. Granskning av delårsbokslut 2017
Kommunrevisorerna har genomfört granskning av delårsbokslut för 2017. I granskningen framkommer bland annat att kommunrevisionen bedömer att delårsrapporten ger en rättvisande bild
av kommunens ekonomiska resultat under perioden första januari 2017 till och med 31 augusti
2017.
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2017 finns ett finansiellt mål formulerat. I delårsrapporten följer kommunen upp måluppfyllelsen av det finansiella målet för delåret och även
gällande prognos för helåret 2017. Kommunen gör bedömningen att det finansiella målet nås
vid delåret och att det även förväntas uppnås i helårsprognosen för 2017.
Redovisningen av målavstämningen beskrivs på ett tydligt och informativt sätt och uppfyller
därmed lagens krav.
Vi bedömer att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av fullmäktige fastställda
finansiella målet för god ekonomisk hushållning.
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2017 finns fyra verksamhetsmässiga mål formulerade.
Av de verksamhetsmässiga målen är två formulerade så att de kan följas upp först med start år
2018. Kommunen gör heller inte någon fullständig uppföljning av de andra två målen i delårsrapporten. Vi har därför inte kunnat göra en bedömning vid delårstidpunkten varför vi avstår
från att uttala oss om måluppfyllelsen.
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3.2. Granskning av kommunens fördelning av resurser i förhållande till behov till förskola och grundskola
Kungsörs kommuns revisorer genomfört en granskning av kommunens fördelning av resurser i
förhållande till behov till förskola och grundskola.
Kommunen som huvudman för förskola och skola ska fördela resurser till förskola och grundskola på ett sådant sätt att man skapar förutsättningar för rektorer att bedriva en verksamhet som
ger alla elever förutsättningar att nå målen.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens resurser fördelas på ett sådant sätt
så att man tillgodoser barn och elevers rätt till en likvärdig förskola och skola där hänsyn tas till
elevernas rätt att nå kunskapskraven utifrån sina förutsättningar.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunens hantering av resursfördelningen till förskolor och skolor är väl fungerande. Efter genomförd granskning kan vi konstatera att:
•

Kungsörs kommun avsätter mindre resurser per barn i förskoleverksamheten jämfört med
övriga länet och riket. Främsta avvikelsen återfinns inom kostnadsposten övrigt och återspeglar en betydligt mindre central förvaltningsorganisation än normalt.

•

Kungsörs kommun avsätter mindre resurser per elev i grundskolan jämfört med övriga
länet och riket. Främsta avvikelsen återfinns inom kostnadsposten övrigt och återspeglar
en betydligt mindre central förvaltningsorganisation än normalt.

•

Kungsörs kommun avviker inte avseende resultat i grundskolan jämfört med övriga länet
och riket.

•

Kommunen följer och analyserar om det finns stora variationer i elevernas resultat inom
kommunen.

•

Fördelningen av resurser för särskilt stöd sker inom respektive skola utifrån beslut av
rektor i enlighet med skollagen. Åtgärdsplaner upprättas och åtgärder sätts in utifrån en
individuell prövning.

•

Kommunen tillämpar inte fördelning av resurser utifrån socioekonomiska hänsyn då man
bedömt att det inte finns några strukturella skillnader i kommunen. Istället fördelas medel
med hänsyn taget till nyanlända och antal år eleven varit i Sverige.

Vi ser en risk i att nämnden idag inte har en tillräcklig organisation för att bedriva långsiktig
skolutveckling och att detta kommer att få effekter på resultaten över tid.
Vi ser en risk i att nämnden inte kompenserat fullt ut för volymökningarna inom såväl förskola
som grundskola då detta på sikt kan urholka resultatet genom ökade gruppstorlekar och minskad
personaltäthet. Vi kan inte idag se några sådana faktiska effekter utan kan konstatera att nämnden
hittills klarat av att nyttja marginalkostnadseffekterna i sin verksamhet på ett gott sätt. Utvecklingen i nuvarande riktning är dock oroande och bedöms som en risk.
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Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att:
•

låta elevhälsans organisering på ett strukturerat sätt utgå från av rektorerna identifierade behov i befintlig elevgrupp så att resurser finns att tillgå för att tillgodose insatser utifrån de åtgärdsplaner som upprättats.

•

arbeta strukturerat med långsiktiga prognoser avseende volymer tillsammans med
analyser avseende kunskapsutvecklingen på enhetsnivå. På detta sätt kan kommunen snabbt fånga upp och motverka risken för att verksamheten urholkas i och med
den låga resurstilldelningen.

3.3. Förstudie registerkontroll
Kungsörs kommuns revisorer genomfört en förstudie för att kartlägga vilka åtgärder som vidtagits
för att säkerställa att kommunen uppnår lagens krav på registerkontroll inom skola, förskola, fritidshem, HVB-hem inom vård och omsorg samt fritidshem för de som omfattas av LSS och avlösarservice.
Kartläggningen visar att det inte finns några dokumenterade rutiner för registerkontrollen. På
kommunens intranät finns information om inom vilka verksamheter som registerutdrag ska begäras in vid anställning. Detta är dock ej att betrakta som en rutin. På anställningsavtalet finns
en ruta att fylla i att registerkontroll är genomförd samt datum för när det gjordes. Genom att
alla anställningsavtal undertecknas av ansvarig chef utgör anställningsavtalet ett intygande av
att registerutdrag är inhämtat.
Kommunen har inga krav på att föreningar som omfattas av kravet på registerkontroll ska sköta
det för att de ska erhålla föreningsbidrag. Kommunen gör ej heller några kontroller av att föreningarna sköter sitt ansvar för att göra registerkontroller.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
•

Utforma rutiner för att säkerställa att lagens krav på registerkontroll hanteras enligt lagens
krav inom alla berörda verksamheter i kommunen.

•

Utforma rutiner för att säkerställa att kontroll sker av att lagens krav på registerkontroll hanteras enligt lagens krav inom alla berörda verksamheter.

•

Ställa krav på föreningar som omfattas av krav på registerkontroll och som erhåller föreningsbidrag att de har rutiner och kontroller för att säkerställa att lagens krav uppfylls.
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3.4. Uppföljning intern kontroll
Kungsörs kommuns revisorer följt upp de granskningar som genomförts 2013-2016 avseende
kommunens arbete med hur den interna kontrollen bedrivs.
Vid tidigare granskningar har vi kunnat konstatera att det finns ett antal brister kopplade till kommunens system för intern kontroll. Det handlade främst om att kommunstyrelsen och nämnderna
inte följde reglementet för intern kontroll exempelvis avseende rapportering. Kommunstyrelsen
hade inte heller, i enlighet med reglementet, utvärderat kommunens samlade system för intern
kontroll.
Inom ramen för lekmannarevisionen granskar lekmannarevisorn om arbetsformer, processer och
rutiner finns som säkerställer en god styrning samt hur den interna kontrollen fungerar i praktiken
i bolagen.
Vid en uppföljande granskning som genomfördes under 2015 kunde konstateras att flertalet av de
synpunkter som tidigare lämnats fortfarande kvarstod vilket ligger till grund för revisorernas beslut att återigen genomföra en uppföljande granskning.
Vår granskning avseende kommunens arbete med hur den interna kontrollen bedrivs visar att det
skett viktiga åtgärder för att stärka kommunens internkontrollarbete.
Vi kan t.ex. konstatera att kommunstyrelsen har fastställt tillämpningsanvisningar som tydliggör
hur arbetet med planering och upprättande av internkontrollplan ska genomföras samt hur uppföljningen ska gå till.
Dock kan vi konstatera att det fortfarande finns brister.
Vi rekommenderar att:
•

Kommunstyrelsens ledamöter ges större delaktighet i risk- och väsentlighetsanalysen.

•

Barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av den interna kontrollen från
bokslutsärendet till ett eget ärende för att göra det tydligare att den interna kontrollen
följts upp.

•

Kommunstyrelsen, i enlighet med reglementet för intern kontroll, årligen ska utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll och göra en bedömning av hur arbetet
med den interna kontrollen bedrivits i kommunen under föregående år.
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3.5. Uppföljning av kommunens modell för målstyrning
Kungsörs kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av de granskningar som genomfördes
under 2014, 2015 och 2016 avseende kommunens modell för målstyrning och hur den implementerats i kommunstyrelse och nämnder.
Vår sammanfattande bedömning av kommunens modell för målstyrning är att det skett en positiv
utveckling. Genom en tydligare modell och redovisning av mål och måluppfyllelse bedömer vi
att styrningen har stärkts och att det har blivit lättare se kopplingen från fullmäktiges mål till
nämnderna. Det finns dock fortfarande behov av utveckling avseende bland annat hur målen formuleras.
Vi rekommenderar att:
•

Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med utvecklingen av målstyrningen genom att vara tydliga i sina målformuleringar samt beslut om hur måluppfyllelsen ska mätas.

•

Kommunstyrelsen säkerställer att det i målen för 2019 finns en gemensam modell i kommunen för hur aktivitetsplaner ska utformas.

3.6. Kommunens förberedelse inför införandet av Dataskyddsförordningen
Kungsörs kommuns revisorer har genomfört en granskning av hur kommunen förberett sig inför
införandet av Dataskyddsförordningen. Granskningen har genomförts i samverkan med revisorerna i Arboga, Köping, Surahammars kommun samt Västra Mälardalens kommunalförbund vilket innebär att bifogad rapport omfattar även dessa kommuner samt kommunalförbundet.
EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska
börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Den nya Dataskyddsförordningen kommer att
gälla som lag i samtliga medlemsstater och ersätter då tidigare nationell lagstiftning.
Vår sammanfattande bedömning är att Kungsörs kommun har en relativt god kontroll över förberedelserna inför införandet av dataskyddsförordningen.
Kommunens arbetsgrupp har identifierat åtgärder som måste vidtas och tilldelat dessa en ansvarig. Vi ser dock att det saknas bedömning av personell och ekonomisk resursåtgång.
Vår bedömning är att ansvarsfördelningen internt i kommunen är klargjord. Dock behöver ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västra Mälardalens kommunalförbund förbundet klargöras ytterligare.
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Utifrån vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
•

Klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade åtgärderna.

•

Klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västra Mälardalens Kommunalförbund avseende arbetsuppgifter i samband med införandet av dataskyddsförordningen.

•

Säkerställa att styrelsen håller sig informerad rörande det pågående arbetet kring införandeprocessen.

3.7. Kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten samt hur kommunstyrelsen
utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd.
Kungsör kommuns revisorer har genomfört en granskning av om kommunstyrelsen utövar uppsikt över räddningstjänsten inom VMKF på ett ändamålsenligt sätt samt hur kommunstyrelsen
utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd.
Granskningen har ingått som en del av en granskning genomförd av de förtroendevalda revisorer i Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) avseende om direktionen utövar en tillfredställande styrning och intern kontroll av räddningstjänsten och krisledning.
Vår bedömning är att kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten är svag på det sätt som
dialogen mellan förbundet och medlemskommunerna för närvarande är utformad.
Vi bedömer att det ges goda förutsättningar för ett ändamålsenligt arbete inom krishantering för
såväl förtroendevalda som förvaltning i respektive kommun genom förbundets skriftliga överenskommelse avseende vilka tjänster beredskapssamordnarna tillhandahåller tillsammans med granskade kommuners krishanteringsplaner och kriskommunikationsplaner.
Vi bedömer att kommunstyrelsen bör arbeta för att uppnå ett systematiskt krisberedskapsarbete i
kommunens alla verksamheter.
3.8. 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.
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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.
4. Kommunstyrelsens uppgifter
Kommunstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt varje år för varje sådant aktiebolag som avses i
3 kap 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna (KL 6:1a). Kommunstyrelsen har under 2017 inte gjort denna
prövning.
5. Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB
Vår bedömning är att bolagen på ett bra sätt följer kommunens mål- och resultatstyrningsmodell. Vilket innebära att bolagen upprättar mål utifrån fullmäktiges övergripande mål, samt följer upp dessa enligt givna direktiv. I år har samtliga koncernbolag antagit och utvärderat internkontrollplaner.
Kungsörs Vatten AB ska enligt kommunallagen bedriva verksamhet utifrån självkostnadsprincipen. I VA-lagen framgår att det ska upprättats en särskild redovisning där det framgår om bolaget har en skuld alternativt en fordran på VA-kollektivet. Någon sådan redovisning har inte upprättats vid granskningstillfället.

Kungsör 2018-03-27

Håkan Sundström

Lars Wigström

Ingrid Dorsander Andersson

Ingegerd Granath

Aado Mets
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