
 

 

 

 

 

Revisionsberättelse för år 2019 Nykvarn kommun 

Till fullmäktige i Nykvarn kommun 

Vi av fullmäktige valda revisorer i Nykvarn kommun har granskat den verksamhet som 

bedrivits i styrelse och nämnder, samt som utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i 

kommunen företag.  

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 

beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för 

att de finns en tillräcklig intern kontroll samt återrapportering till fullmäktige. Revisonens 

ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning och pröva om 

verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Detta i syfte utveckla kvaliteten 

inom kommunens olika verksamheter.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och 

omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning av ansvarsprövning. EY (Ernst 

& Young AB) har biträtt oss vid granskningen.  

Det är vår bedömning att det är ytterst allvarligt att kommunen, i likhet med 2018, inte uppnår 

målet om god ekonomisk hushållning. Tydliga brister när det gäller måluppfyllelse föreligger 

både vad gäller ekonomiska och verksamhetsmässiga perspektiv. 

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet redovisar kommunen att negativt resultat 

om -12,5 miljoner kronor. Detta innebär att kommunen måste arbeta fram och genomdriva 

kraftfulla åtgärder för att återställa underskottet inom tre år, vilket lagen föreskriver. Årets 

underskott ställer än högre krav på en effektivare verksamhets- och ekonomistyrning för att 

klara kommunens åtaganden framgent. 

Utbildningsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden redovisar, i likhet med föregående 

år, väsentliga underskott. Åtgärder har inte vidtagits på ett tillräckligt sätt för att nå ekonomisk 

och verksamhetsmässig balans. Vi bedömer således att det föreligger en bristande styrning 

inom dessa nämnder. Tillräckliga och kraftfulla åtgärder har inte vidtagits. Med anledning av 

detta riktar revisionen skarp kritik mot dessa två nämnder för verksamhetsåret 2019.  

Föregående år riktade revisionen skarp kritik mot kommunstyrelsens för ett otydligt utövande 

av sin uppsiktsplikt. Under året har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder för att tydliggöra sin 

uppsikt över kommunens verksamheter. Dock noterar vi att kommunens ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultat inte har förbättrats i tillräckligt stor utsträckning. 

Kommunstyrelsen har inte förmått att i ändamålsenlig utsträckning genomdriva 

besparingsåtgärder i hela kommunförvaltningen. 



 

 

Med anledning av detta riktar vi kritik även i år mot kommunstyrseln för brister i sin styrning 

och uppsikt.  

Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt 

utbildningsnämnden i Nykvarn kommun inte heller för verksamhetsåret 2019 bedrivit 

verksamheten på ett ur ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt. Övriga nämnder har 

bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillräckligt 

sätt.  

Räkenskaperna bedöms vara rättvisande, i allt väsentligt.  

Styrelsens och nämndernas interna kontroll måste ytterligare förstärkas men har 

sammantaget varit tillräcklig, om än med tydliga brister.   

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelse och nämnder 

ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2019 fastställs. Som 

underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade rapporter.  

 

På grund av pågående krishantering i omvärlden har fysiska underskrifter av 

revisionsberättelsen inte varit möjlig. Samtliga revisorer har dock ställt sig bakom 

revisionsberättelsen och bekräftat detta via e-post. 

 

Nykvarn den 11 maj 2020 
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