Revisorerna i Åtvidabergs kommun

2020-04-22
Till
Fullmäktige i Åtvidabergs kommun
organisationsnummer 212000-0415

Revisionsberättelse för år 2019
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Visma Addo ID-nummer : 4FCB-B3721-1D10DE

Styrelse, nämnder, utskott och beredningar 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
och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 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 bilaga
”Revisorernas redogörelse”.
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder, utskott och beredningar i
Åtvidabergs kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med undantag av Kommunstyrelsens
Vård- och omsorgsutskott.
Vi riktar kritik mot Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott då vi inte
anser att verksamheten har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Kostnaderna för Vård och omsorg har överstigit budget med
17 294 tkr under 2019.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har
varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder,
utskott och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.
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Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
Sverre Moum har p.g.a. jäv inte deltagit i granskningen av Sociala
myndighetsnämnden och Vård- och omsorgsutskottet under perioden
2019-01-01 -- 2019-08-21
Åtvidabergs kommun 2020-04-22

Sverre Moum

Christer Ekman

Agne Svanström

Håkan Kaldenvik

Visma Addo ID-nummer : 4FCB-B3721-1D10DE

Underskrifter

Lars Nilsson

Vald fr.o.m. 2019-03-27

Bilagor:
Till revisionsberättelsen hör bilagorna
Revisorernas redogörelse (Bilaga 1)
De sakkunnigas rapporter (nr 2 - 6 )
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i
Åtvidabergs Vatten AB (Bilaga 7)
Åtvidabergs Renhållning AB (Bilaga 8)
Revisionsberättelse från
Åtvidabergs Vatten AB (Bilaga 9)
Åtvidabergs Renhållning AB (Bilaga 10)
Revisionsberättelser från kommunalförbundet Sydarkivera (Bilaga 11)
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Revisorerna i Åtvidabergs kommun

Revisorernas redogörelse för år 2019
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Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, fastställt revisionsreglemente och god
redovisningssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna ska granska all verksamhet och därvid
bedöma om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen ligger
till grund för revisorernas särskilda uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.
Under året har revisionen bestått av följande ledamöter:
Sverre Moum (M) , ordförande, jävig avseende Vård- och omsorgsutskottet och Sociala
myndighetsnämnden t.o.m. 2019-08-21
Christer Ekman (S), vice ordförande
Lars Nilsson (L)
Agne Svanström (S) 2019-03-27-Håkan Kaldenvik (SD)
Lars Rasch (V) 2019-01-01 -- 2019-03-26
Kommunens revisorer granskar på uppdrag av Kommunfullmäktige. Uppdraget har genomförts inom
ramen för kommunallagen, gällande reglemente och god revisionssed.
Utifrån väsentlighet och risk har under året följande granskningar gjorts:
Granskning av kommunens författningssamling ( Bilaga 4)
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att Kommunstyrelsen delvis
säkerställer att kommunens författningssamling följer regler och rutiner. Bedömningen baseras på
följande iakttagelser:
Granskningen visar att Åtvidabergs kommun har rutiner för författningssamlingen och det har införts en
intern mall för att arbetet ska förbättras. Däremot var inte alla dokument uppdaterade enligt mallen vid
granskningstillfället och stickprovet visade att alla punkter inte efterlevs i praktiken. Stickprovet visade
också att det anges vilken förvaltning som är ansvarig för att hålla styrdokumenten uppdaterade och
relevanta, däremot framkommer det inte vem som är ansvarig i form av tjänst. Vidare visade
granskningen att det sker en löpande revidering och uppföljning av författningssamlingen, men att det
finns en del dokument där aktualiteten behöver ses över för att uppdateras eller utgå. Vi har lämnat
rekommendationer avseende förbättringar på dessa områden.
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Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att Kommunstyrelsen delvis har
säkerställt en krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Bedömningen
grundar sig på att det återfinns i förbättringspotential i organisationen för krisberedskapsorganisationen,
det systematiska arbetet (med särskilt fokus på uppföljningen och erfarenhetsåterföring) samt i
samverkan med lokala aktörer. Bland annat bör kommunen säkerställa att samtliga som ska ingå i den
nya krisberedskapsorganisationen får kontinuerlig övning och utbildning, att det införs formella
beredskapskrav för nyckelpersoner inom organisationen, att samtliga förvaltningar har gångbara
krisledningsplaner och att man tar fram kontinuitetsplaner för kommunens verksamheter, säkerställa att
information om alternativa informationskanaler utöver kommunens webbplats finns dokumenterade och
att det framgår vilka funktioner som ansvarar för kommunikation samt säkerställa lokal samverkan med
aktörer inom det privata näringslivet, vilket är av särskild vikt för sådana aktörer som tillgodoser
samhällsviktig verksamhet.
Granskning av partistöd (Bilaga 6)
Vi har gjort en genomgång av partistödet för åren 2017 och 2018 och i samband med detta framfört kritik
avseende Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 2019-09-25.

Granskning av rättvisande räkenskaper
Delårsrapport 2019 (Bilaga 3)
Granskning av delårsrapporten ingår i den lagstadgade revisionen där revisorerna ska bedöma om
resulatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige
beslutat om i årsbudget och flerårsplan. Den genomförda granskningen visar att:
• delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2019.
•

det prognostiserade resultatet är inte förenligt med de finansiella målen i Budget 2019.

•

utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis
är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i Budget 2019. Alla kommunmål kan
inte följas upp eller prognostiseras för helårsutfall i delårsprognosen, då det finns
kommunmål som har indikatorer som inte kan mätas. Det är fem av sju kommunmål som
bedöms kunna uppnås.

Årsredovisning 2019 (Bilaga 2)
Granskningen har bland annat till uppgift att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8) samt att ge revisorerna underlag för sin bedömning om
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige fastställt. Granskningen av
årsredovisningen har omfattat:
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Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap (Bilaga 5)

Kommunens revisorer

•
•
•
•
•

förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
resultaträkning
kassaflödesanalys
balansräkning
sammanställd redovisning

•

årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen.

•
•

kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 11 kap 12 §).

•

verksamheternas utfall delvis bedöms som delvis förenligt med fullmäktiges övergripande mål för
verksamheten. Två av fyra miljömässiga mål bedöms som uppfyllda, ett bedöms som ej uppfyllt
och ett kan inte bedömas då det saknas statistik. Tre av fyra sociala mål bedöms som uppfyllda
medan ett bedöms som ej uppfyllt.

•

Styrelsen lämnar den samlade bedömningen av måluppfyllelsen avseende god ekonomisk
hushållning att kommunen inte har en god ekonomisk hushållning för år 2019. Sett till hela
mandatperioden lämnar de bedömningen att god ekonomisk hushållning kan nås.

•

årsredovisningen uppfyller i allt väsentligt kraven på rättvisande räkenskaper.

årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet. För år 2019 uppfylls inte det övergripande resultatmålet, dock görs
bedömningen att det är möjligt att nå det långsiktiga resultatmålet för mandatperioden.

Träffar med KF:s presidium, nämnder och förvaltningar
Revisionsarbetet har förutom ovan redovisade granskningar även omfattat följande:
- Träffar med Kommunfullmäktiges presidium
- Träffar med Kommunstyrelsens presidium
- Träffar med Kommunstyrelsens utskottspresidier samt vissa nämnder
- Träffar med tjänstemän i flera verksamheter
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll och information för att hålla oss
informerade om verksamheten.
Lekmannarevision
Representanter från kommunrevisionen är av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer i Åtvidabergs
Vatten AB och Åtvidabergs Renhållnings AB. Lekmannarevisorernas uppgift är att granska om bolagens
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt om den
interna kontrollen är tillräcklig. Resultatet av granskningarna presenteras i särskilda
granskningsrapporter och revisionsberättelser som bifogas revisionsberättelsen.
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Granskningen visar att

Kommunens revisorer

Revisorernas förvaltning
Under revisionsåret har vi haft 11 revisionsmöten. Vi har även genomgått utbildningar för att möta de
förändringar som pågår inom den kommunala revisionen.
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Som sakkunnigt biträde anlitas PwC. För vår verksamhet 2019 har vi haft en budget på 706 000 kronor.
Kostnaden för vår verksamhet 2019 uppgår till 688 000 kronor.

Åtvidaberg 2020-04-22

Sverre Moum

Christer Ekman

Agne Svanström

Håkan Kaldenvik

Lars Nilsson

Fr.o.m. 2019-03-27
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