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Enköpings kommun 

 

      Till kommunfullmäktige i 

      Enköpings kommun 

      Org. nr 212000-0282 

 

 

Revisionsberättelse för år 2021 

 

Revisorerna har granskat kommunstyrelsen, nämnderna och genom utsedda 

lekmannarevisorer verksamheterna i Enköpings kommuns moderbolag AB, 

AB Enköpings Hyresbostäder och ENA Energi AB. 

 

Kommunstyrelsen och nämnderna 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 det finns en tillräcklig 

intern kontroll samt återrapportering till fullmäktige. 

 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning 

samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallag, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. 

 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat 

som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för 2021 års 

granskningar” samt i övriga bifogade rapporter från lekmannarevisorer och 

sakkunnigt biträde. 

 

Årets resultat är positivt och uppgår till 123 mnkr. Resultatet innebär en 

positiv avvikelse med 83 mnkr jämfört med det finansiella målet för år 

2021. Kommunen uppfyller balanskravet och har inga underskott från 

tidigare år att återställa. 

 

Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelse och nämnder har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt med undantag för socialnämnden. Socialnämnden 

redovisar ett underskott på -12,3 mnkr för år 2021. Vi noterar vidare att 

socialnämnden behöver försäkra sig om en tydlig bedömning av respektive 

verksamhetsmål vid delårsredovisningen, i syfte att vid behov kunna besluta 

om åtgärder för att nå en god måluppfyllelse. I årsredovisningen framgår att 

socialnämnden är på väg att nå ett av målen. Vi bedömer vidare att 

upplevelsenämnden inte bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk 

synpunkt helt tillfredsställande med anledning av att upplevelsenämnden 

redovisar ett underskott på -7,7 mnkr för år 2021. 

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit 

tillräcklig, med undantag för socialnämnden och upplevelsenämnden vars 

intern kontroll delvis bedöms ha varit tillräcklig. 

 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Detta då de finansiella 

målen för 2021 bedöms som uppfyllda. 

 

Vi bedömer att årets resultat är delvis förenligt med de verksamhetsmål som 

fullmäktige fastställt i budget 2021. Av 20 verksamhetsmål bedöms 11 mål 

vara på rätt väg, 6 mål bedöms delvis vara på rätt väg och 3 mål bedöms inte 

vara på rätt väg.  

 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

 

Ansvarsfrihet 

 

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroende-

valda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

 

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.  

 

Bilagor 

 

Till revisionsberättelsen bifogas revisorernas redogörelse för 2021 års 

granskningar, granskningsrapporterna från lekmannarevisor i de kommunala 

företagen samt en förteckning över de sakkunnigas rapporter i olika 

granskningar. 

 

Enköping 2022-04-29 

 

 

 

Tony Forsberg  Bengt-Åke Gelin  Annika Ekman 

 

 

 

Agneta Malmgren Stig Forshult Karin Nilsson 

 

 

 

Ann-Cathrine Lövling   
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Deltagare

  ENKÖPINGS KOMMUN 212000-0282 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: STIG FORSHULT

Stig Forshult

Förtroendevald revisor

2022-05-11 12:16:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT-ÅKE GELIN

Bengt-Åke Gelin

Förtroendevald revisor

2022-05-09 13:28:23 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: AGNETA MALMGREN

Agneta Malmgren

Förtroendevald revisor

2022-05-09 07:37:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: KARIN NILSSON

Karin Nilsson

Förtroendevald revisor

2022-05-09 08:22:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Annika Karin Margareta
Ekman

Annika Ekman

Förtroendevald revisor

2022-05-09 14:39:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANN-CATHRINE LÖVLING

Ann-Cathrine Lövling

Förtroendevald revisor

2022-05-09 06:16:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: TONY FORSBERG

Tony Forsberg

Förtroendevald revisor
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Datum

Leveranskanal: E-post
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      Till kommunfullmäktige i 

      Enköpings kommun 

      Org. nr 212000-0282 

 

 

Revisorernas redogörelse för 2021 års granskningar 
 
Granskning av delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning 2021 

Revisorerna har i november 2021 lämnat ett särskilt utlåtande över kommunens 

delårsrapport per den 31 augusti 2021. 

 

Grundat på den översiktliga granskningen är bedömningen att delårsrapporten inte 

är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.  

 

Avvikelser som framkommit i granskningen är: 

 

• Avstämningen av exploateringsredovisningen mot bokföringen har inte 

gjorts i delårsbokslutet. Lager av exploateringsmark uppgår i kommunens 

balansräkning till 42,6 mnkr. Det har inte varit möjligt att verifiera 

riktigheten i posten. 

 

I delårsrapporten görs en balanskravsutredning. Kommunens bedömning är att 

kommunen kommer att uppfylla balanskravet för helåret. 

 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål 

som fullmäktige fastställt. Detta eftersom tre av tre finansiella mål prognostiseras 

att uppnås. 

 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering anser 

vi det svårt att utifrån den information som lämnats i delårsrapporten bedöma 

huruvida måluppfyllelsen av verksamhets- och medarbetarmål är förenlig med de 

av fullmäktige fastställda målen. 

 

Granskning av årsredovisning 2021 

 

Vi bedömer att årsredovisningen 2021 redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Baserat på vår 

granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning 

att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen, investeringsredovisningen 

och den sammanställda redovisningen inte är upp upprättat i enlighet med LKBR 

och god redovisningssed. 

 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och 

kommunen har inga underskott från tidigare år att återställa. 

 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.  

 

Årets resultat är positivt och uppgår till 123 mnkr. Resultatet innebär en positiv 

avvikelse med 83 mnkr jämfört med det finansiella målet för år 2021. 
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Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet. Detta då de finansiella målen för 2021 

bedöms som uppfyllda. 

 

Vi bedömer att årets resultat är delvis förenligt med de verksamhetsmål som 

fullmäktige fastställt i budget 2021. Av 20 verksamhetsmål bedöms 11 mål vara 

uppfyllda, 6 mål bedöms delvis vara på rätt väg och 3 mål bedöms inte vara på rätt 

väg.  

 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

 

Grundläggande granskning – styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 

En översiktlig granskning har skett i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och 

nämndernas förvaltning har skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen 

har dokumenterats i en särskild rapport som biläggs revisionsberättelsen. 

 

Sammantaget är bedömningen att kommunen har ett system för styrning, 

uppföljning och kontroll som omfattar samtliga nämnder. Vi bedömer att 

kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för 

att styra, leda, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag, dock med 

undantag för socialnämnden och upplevelsenämnden, se nedan. Nedan redovisas 

en övergripande sammanfattning av granskningen. 

 

• Socialnämnden är endast på väg att nå ett av målen för verksamheten. 

Nämnden bör tydliggöra vilka åtgärder som vidtas för att nå en budget i 

balans, för helåret redovisar nämnden ett negativt resultat om -12,3 mnkr 

mot budget. Den interna kontrollen har varit delvis tillräcklig, ett par 

utvecklingsområden har noterats kopplat till att beskriva åtgärder för att nå 

måluppfyllelse. 

• Upplevelsenämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med 7,7 mnkr 

och den interna kontrollen bedöms vara delvis tillräcklig. 

• Kommunstyrelsens har en delvis ändamålsenlig måluppfyllelse och har en 

positiv budgetavvikelse om 7,4 mnkr. 

• Tekniska nämnden bedömer att 9 av 12 mål bedöms vara på rätt väg mot 

god måluppfyllelse och redovisar ett positivt resultat mot driftbudget på 

11,0 mnkr. 

• Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att samtliga mål förutom ett 

bedöms vara på rätt väg mot god måluppfyllelse och redovisar ett positivt 

resultat. 

• Vård- och omsorgsnämnden man delvis verifiera att dess förvaltning 

utförts på ett ändamålsenligt sätt. 

• Tekniska nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 

ett ändamålsenligt sätt och redovisar ett positivt resultat på 12,5 mnkr i 

årsbokslutet. 

• Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan i rimlig grad verifiera att 

dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021 och 

redovisar en positiv budgetavvikelse med 7,3 mnkr i årsbokslutet.  
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• Gemensamma överförmyndaren kan i rimlig grad verifiera att 

förvaltningen har utförts på ett ändamålsenligt sätt och redovisar ett 

överskott på 1,8 mnkr. 

 

Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption 

De förtroendevalda revisorerna samt lekmannarevisorerna har gjort en granskning 

av kommunstyrelsen, nämndernas och de kommunala bolagens övergripande 

förebyggande arbete mot mutor och korruption.  

 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunens övergripande förebyggande 

arbete mot mutor och korruption inte är helt ändamålsenligt och att bolagens 

övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption inte är 

ändamålsenligt. 

 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till  

kommunstyrelsen: 

 

• Informera nämnderna om vikten av att de risker som tas med för jäv, mutor 

och korruption i respektive riskanalys ska vara nämndspecifika. 

• Utveckla befintligt styrdokument Regler mot korruption, mutor och jäv 

ytterligare i syfte att nå ett ändamålsenligt innehåll (se revisionsfråga 2 för 

mer  detaljer) samt arbeta fram och kommunicera en uppförandekod för 

leverantörer  vilken tydliggör kommunens ståndpunkt kring mutor och 

korruption. Information kan med fördel även ske i samband med 

upphandling och avtalsteckning. 

• Genomför regelbundna utbildningar och informationsinsatser till 

förtroendevalda politiker, tjänstepersoner och chefer kring jäv, mutor och 

korruption samt kring kommunens kommande visselblåsarfunktion. 

• I samband med att en visselblåsarfunktion införs, arbeta fram en tydlig 

rutin för hur inkomna tips ska hanteras och utredas. 

• För en dialog med de kommunala bolagen för att klargöra vilka krav som 

ställs på dem utifrån Visselblåsardirektivet samt huruvida de kan och bör 

ansluta sig till kommunens visselblåsarsystem. 

• Genomför en mer strukturerad uppföljning av styrdokumentens efterlevnad 

vilket exempelvis kan ske inom ramen för den interna kontrollplanen 

och/eller en årlig enkät för att följa upp de förtroendevaldas, chefers och 

tjänstemännens kunskap inom områdena mutor och korruption. De 

kommunala bolagen kan med fördel inkluderas i en sådan enkät. 

• För tydligare kommunikation med bolagens styrelser kring vilka av 

kommunens styrdokument som ska gälla för bolagen. En rutin bör även 

införas för att tillse att information ges bolagen när kommunen gör 

revideringar av befintliga styrdokument samt upprättar nya styrdokument 

som berör bolagen 

 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till övriga 

nämnder: 

• Tillse att risken för jäv, mutor och korruption beaktas i riskanalys och den 

interna kontrollplanen samt att dessa risker är nämndspecifika. 

• Genomför löpande utbildningar/ information kring jäv, mutor och 

korruption till tjänstepersoner/ chefer och förtroendevalda exempelvis vid 

arbetsplatsträffar och workshops. Viktigt att dessa utbildningar medför en 
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medvetandehöjning kring begreppen mutor och korruption och ökar 

förståelsen för respektive förvaltnings verksamhetsspecifika risker inom 

området. 

 

Granskning av beläggningsarbeten 

De förtroendevalda revisorerna har gjort en granskning av beläggningsarbeten. 

Initialt genomfördes en kartläggande granskning avseende perioden 2019-06—

2020-09. I genomförda stickprovskontroller konstaterades att det funnits brister i 

förvaltningens fakturahantering samt dokumentation av utförda arbeten. Det 

saknades tillräckliga underlag vilket innebär en risk för att kommunen inte kan 

kräva åtgärder av s.k. garantiarbeten av entreprenören. I den initiala granskningen 

framgick vidare att det pågick ett förbättringsarbete inom förvaltningen i syfte att 

komma tillrätta med identifierade brister.  

 

Utifrån ovan påvisade brister gjordes en uppföljande granskning avseende perioden 

2021-01—2021-12 och det nya beläggningsavtalet med PEAB Asfalt AB. Utifrån 

den uppföljande granskningen kan vi konstatera det har skett ett förbättringsarbete 

inom förvaltningen. Inom ramen för granskningen har vi tagit del av 

slutbesiktnings- samt byggmötesprotokoll vilka påvisar förbättringar avseende 

dokumentation jämfört med tidigare granskning. Slutbesiktningsprotokoll är 

undertecknade av bägge parter och garantitid samt krav på åtgärdande av 

anmärkningar framgår.  

 

Vi har i den uppföljande granskningen ej kunnat påvisa några brister i genomförda 

stickprovskontroller. Det beskrivs vidare finnas ett arbetssätt inom förvaltningen 

med inbyggda kontroller som möjliggör upptäckt av felaktigheter och som av de 

inblandade upplevs fungera väl. Kontrollerna har även fångat upp 

felaktigheter/avvikelser vilket efter påtalande/dialog har justerats av entreprenören.  

Vår bedömning utifrån genomförd granskning är att tekniska nämnden säkerställt 

en förbättrad uppföljning och kontroll avseende utförda beställningsarbeten. Vi 

noterar dock att det återstår ett arbete med att dokumentera tillämpande arbetssätt i 

form av process/-rutinbeskrivningar.  

 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till Tekniska 

nämnden om att: 

 

• Fastställa och dokumentera heltäckande process- och rutinbeskrivningar 

avseende beställning-avrop-uppföljning avseende beläggningsarbeten. 

• Säkerställa att det används samma benämningar och kvantiteter i 

faktureringsunderlag som i aktuella prislistor. 

• Säkerställa att uppföljning och kontroll sker i tillräcklig omfattning. 

 

 

Granskning av ekonomistyrning 

De förtroendevalda revisorerna har gjort en granskning av ekonomistyrning med 

särskilt fokus på vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden. Granskningens 

syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig mål- 

och budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om vård- och 

omsorgsnämnden samt socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig 

ekonomistyrning för nämndernas verksamhet. Granskningens syfte har även varit 

att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. 
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Vår sammanfattande bedömning är enligt nedan: 

• Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig mål- 

och budgetprocess på kommunövergripande nivå. 

• Vi bedömer att vård- och omsorgsnämnden inte helt har säkerställt en 

ändamålsenlig ekonomistyrning samt att den interna kontrollen är 

inte helt tillräcklig. 

• Vi bedömer att socialnämnden inte helt har säkerställt en 

ändamålsenlig ekonomistyrning samt att den interna kontrollen är 

inte helt tillräcklig. 

 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till 

kommunstyrelsen att: 

• Tydliggöra styrmodellen eller annat dokument med regler kring hur 

befarade underskott och brister i måluppfyllelse ska hanteras samt ta fram 

målnivåer för det enskilda budgetåret. 

• Överväga behovet av ytterligare uppföljningar (frekvens) från nämnderna. 

• Tydliggöra via formella beslut vilka åtgärder som ska vidtas genom att 

fatta aktiva beslut vid nämndernas upprepade budgetavvikelser samt 

säkerställa att en tillräcklig uppföljning och återrapportering görs avseende 

de uppdrag som styrelsen lämnar till nämnderna. 

 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till vård- och 

omsorgsnämnden samt socialnämnden att: 

• Överväga behovet av att ta fram nämndspecifika 

ekonomistyrningsregler där principerna för nämndens 

budgetfördelning framgår, men även principer för den löpande 

uppföljningen avseende innehåll och frekvens. 

• Överväga behovet av att ta fram fördelningsprinciper inom nämnden 

som på ett tydligt sätt beskriver budgeterade volymer kopplat till den 

budget som fördelas till respektive verksamhet, enhet osv. En sådan 

resursfördelning skulle kunna möjliggöra en jämförelse inom 

nämndernas verksamheter och en mera fördjupad analys av avvikelse 

(kopplad till volym och effektivitet). 

• Se över behovet av att tydliggöra (i ekonomistyrningsregler alternativt 

överenskommelser) hur roller och befogenheter ser ut inom 

nämnderna bland annat mot bakgrund av de organisatoriska 

förändringarna som främst socialförvaltningen haft under året. 

• Tydliggöra vilka åtgärder som respektive ansvarsnivå ska vidta vid 

befarade budgetavvikelser och hur eventuella effektiviseringskrav ska 

följas upp för att säkerställa att avsedd effekt uppnås. 

• Nämnderna bör överväga behovet av att attestförteckningen beslutas 

av nämnd då den visar hur det ekonomiska ansvaret fördelats inom 

nämndens verksamheter. 

• Överväga om prognoser kan göras utifrån olika scenarier med en 

tydlig koppling till antaganden av mer svårbedömd karaktär såsom 

kostnader för placeringar, behov av försörjningsstöd etc. 

• Tydliggöra vilka åtgärder som ska vidtas genom att fatta aktiva beslut 

vid avvikelse avseende budget såväl som mål i övrigt. 

• Aktivt fatta formella beslut vid återrapportering av åtgärdsplaner, 

detta i syfte att säkerställa nämndens ställningstagande avseende 
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lämnad återrapportering samt ge möjlighet för nämnden att nå en 

ekonomi i balans. 

• En tydligare koppling till vad planerade effektiviseringar är tänkta att 

generera för besparing för att sedan kunna följ upp vad effekten av 

olika insatser de facto medfört. 

 

 

Granskning av samverkan kring barn som riskerar fara illa 

De förtroendevalda revisorerna har gjort en granskning av samverkan kring barn 

och unga som riskerar fara illa. Granskningens syfte har varit att bedöma om 

socialnämnden och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har säkerställt en 

ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med barn 

och unga som riskerar fara illa.  

 

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden samt utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig samverkan när det 

gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till 

socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

• Nämnderna bör säkerställa att det finns en tydlig och gemensam 

definition av målgruppen barn och unga som riskerar att fara illa 

respektive som far illa. Med utgångspunkt i en gemensam definition 

av målgruppen kan nämnderna säkerställa att det finns strukturer och 

rutiner för samverkan för alla barn och unga som far illa eller som 

riskerar att fara illa samt klargöra vilket ansvar respektive nämnd har i 

dessa.  

• Nämnderna bör säkerställa att fastställda och dokumenterade riktlinjer 

för samtliga samverkansformer med tydliga ansvarsfördelningar är 

kända och implementerade fullt ut för att undvika att samverkan blir 

personbunden.   

• Nämnderna bör säkerställa att det finns en rutin för orosanmälan för 

att undvika att hantering av orosanmälan styrs av två olika dokument.  

• Nämnderna bör utveckla/arbeta fram en gemensam rutin kring 

skolfrånvaro.  

• Socialnämnden bör säkerställa att det finns en systematisk och 

strukturerad återrapportering avseende utvecklingen av barn och 

ungas uppväxtvillkor till nämnden. 

 

Förteckning över bilagor 

 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala företagen 

- Enköpings kommuns moderbolag AB 

- AB Enköpings Hyresbostäder 

- ENA Energi AB 

 

Sakkunnigas rapporter 

- Granskning av årsredovisning 2021 

- Granskning av delårsrapport 2021 

- Grundläggande granskning – styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 

- Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption 

- Granskning av beläggningsarbeten 



Revisorerna i      2022-04-29 

Enköpings kommun 
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- Granskning av ekonomistyrning  

- Granskning av samverkan kring barn som riskerar fara illa 
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Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde KS VON SN MBN UPN TN UAN ÖFN

Ändamålsenlighet

Ekonomiskt 
tillfredsställande

Intern kontroll
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För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnder: 

5

Rekommendationer

Rekommendation KS VON SN MBN UPN TN UAN ÖFN

Nämnden/styrelsen bör försäkra sig om en tydlig 
nulägesbedömning av respektive verksamhetsmål vid 
delårsredovisning, med syftet att vid behov kunna besluta 
om åtgärder för att nå en god måluppfyllelse.

x x x

Nämnden bör tydliggöra vilka åtgärder som vidtas för att nå 
en budget i balans. x x

Nämnden bör ange vilka åtgärder som vidtas samt resultatet 
av åtgärderna för att nå en budget i balans i samband med 
delårsrapporterna då angivna åtgärder inte tycks ha haft 
någon effekt på det ekonomiska resultatet.

x



Inledning
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Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar 
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma 
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 
mål och budget 2021.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. I 
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt). 
Om en fråga inte kan bedömas ges ET (ej tillämpligt). 
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Inledning



Kommunstyrelsen
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Sammanfattning 

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Styrelsen kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 7,4 mnkr vid 
årsbokslut

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit 
tillräcklig under 2021. Ett par utvecklingsområden har noterats. 

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

● Kommunstyrelsen bör försäkra sig om en tydlig nulägesbedömning av respektive verksamhetsmål vid 
delårsredovisning, med syftet att vid behov kunna besluta om åtgärder för att nå en god måluppfyllelse.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Kommunstyrelsens årsplan 2021, antagen av 
kommunstyrelsen 2021-01-26. Paragraf 4 Ärendenummer 
KS2020/812

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Driftbudget är inkluderat i verksamhetsplan. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Inkluderade i verksamhetsplan och utgår från
kommunfullmäktiges antagna mål.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Styrelsen har antagit en budget för sin verksamhet genom
verksamhetsplanen som ska följas.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Samtliga mål utom ett har tillhörande mätbara indikatorer.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grönt Styrelsen har antagit en reviderad tidplan för styrning och 
uppföljning, 2021-06-09 KS2021/434

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi?

Grön Årsredovisningen följer upp alla verksamhetsmål. I 
delårsrapport jan-april och delårsrapport jan-aug, följs även  
verksamhetsmålen upp. 

Drift och investeringar, inkl. budget och prognos följs upp 
kontinuerligt. Ekonomisk rapportering sker i november, 
kommunstyrelsen delårsrapport (2021-09-28), delårsrapport 
januari-april 2021 (2021-05-25), årsredovisning (2021-02-23)
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Gul Vid t1 rapportering jan-april följande: 6 “på rätt väg”, 1 “på rätt 
väg med viss osäkerhet” och 4 “inte på rätt väg”. För de som 
inte är på rätt väg så anges en analys samt vad 
kommunstyrelsen ämnar att göra för att nå målen. Vid 
delårsrapportering jan-aug så är resultatet följande; 7 som “på 
rätt väg” medan 4 bedöms vara “inte på rätt väg”.
Det går inte att utläsa särskilda åtgärder för  de mål som inte 
är på rätt väg.  Då styrelsen inte når samtliga mål tyder det på 
att åtgärderna inte är tillräckliga.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

E/T E/T Styrelsen har ej prognostiserat underskott under året, 
varför åtgärder för ekonomin inte är nödvändiga.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Det är positivt att det finns uppföljningsbara indikatorer till 
nästan samtliga mål. Måluppfyllnaden, utifrån 
årsredovisningen är samtidigt låg. 1 mål bedöms som grönt, 4 
som gula, 5 som röda och 1 bedöms ej. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Styrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 7,4 mnkr 
vid årsbokslut



Vård- och omsorgsnämnden 
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: 19,1 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under 2021. Ett par utvecklingsområden har noterats 
kopplat till att beskriva åtgärder för att nå måluppfyllelse.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Vård- och omsorgsnämnden bör försäkra sig om en tydlig nulägesbedömning av respektive verksamhetsmål vid 
delårsredovisning, med syftet att vid behov kunna besluta om åtgärder för att nå en god måluppfyllelse.

● Vård- och omsorgsnämnden bör tydliggöra vilka åtgärder som vidtas för att nå en budget i balans.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Ja. 2020-12-17, § 93 VON2019/166

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Ja. 2020-12-17 § 96 Ärendenummer VON2020/133

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön I Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023 
finns det sex verksamhetsmål som utgår från 
kommunfullmäktiges beslutade mål. Det finns fyra mål där 
nämnden direkt bidrar till uppfyllnad samt två mål där 
nämnden inte direkt bidrar. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Det finns driftbudget och investeringsbudget i årsplan. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön De mål som nämnden direkt bidrar till har tillhörande mätbara 
indikatorer.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Gul Nämnden har inte antagit en plan/direktiv för rapportering som 
är specifik för nämndens verksamhetsområde. Nämnden följer 
kommunstyrelsens plan för uppföljning som dock inte är 
heltäckande. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi?

Grön Uppföljning för verksamhet sker vid; årsredovisning samt vid 
delårsredovisning för jan-aug. 

Uppföljning för ekonomi sker vid; årsredovisning och 
delårsredovisning jan-aug. Ekonomisk månadsuppföljning sker 
vid samtliga nämndsmöten där inte annan ekonomisk 
rapportering (delårsrapportering och årsredovisning) sker. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Gul Vid delårsrapport 1 beskrivs status för respektive mål, det är 
samtidigt ingen beskrivning över nulägesanalys alt. 
aktivitetsplan för målen. 

Vid delårsrapport 2 redogörs status för målen. Det är 
samtidigt, för de flesta målen, knapphändigt beskrivet kring 
vad nämnden gör för att hantera utmaningarna och de faktiska 
åtgärderna för att nå målen. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Gul Nämnden prognostiserar underskott under delårsrapport 1 
samt 2 men det har inte framgått tillräckligt tydligt i protokoll att 
tydliga åtgärder fattats för att nå en ekonomi i balans. 
Kommunen skriver “Med nuvarande prognos, exklusive 
kostnaderna för pandemin, ser förvaltningen att inga åtgärder 
behöver göras för att uppnå en budget i balans.”

Däremot har nämnden trots negativa prognoser ett 
budgetöverskott vid årets slut.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Vid årsredovisning beskrivs det att nämnden för två indikatorer 
är “på rätt väg”, för en indikator är nämnden “inte på rätt väg” 
och för en indikator beskrivs att en del-indikator indikerar att 
nämnden inte är på rätt väg medan två del-indikatorer 
indikerar att man är på rätt väg.  

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 19,1 mnkr 
vid årsbokslut.



Socialnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Röd Nämndens förvaltning har inte utförts på ett ändamålsenligt sätt
under år 2021. Nämnden är enbart på väg att nå ett av målen för 
verksamheten. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: - 12,3 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under 2021. Ett par utvecklingsområden har 
noterats kopplat till att beskriva åtgärder för att nå måluppfyllelse

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Socialnämnden bör försäkra sig om en tydlig nulägesbedömning av respektive verksamhetsmål vid 
delårsredovisning, med syftet att vid behov kunna besluta om åtgärder för att nå en god måluppfyllelse.

● Socialnämnden bör tydliggöra vilka åtgärder som vidtas för att nå en budget i balans.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Antagen 2020-12-16 §193. Ärendenummer SN2020/77  

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Inkluderad i verksamhetsplan. Antagen 2020-12-16 §193. 
Ärendenummer SN2020/77  

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Inte inkluderat i verksamhetsplanen men i den långsiktiga 
planen gällande 2020-2023. Socialnämndens bedömning är 
att beslutade mål och prioriteringar i den långsiktiga planen 
som förvaltningen omsatt i verksamhetsplan för 2020-2023 
kvarstår. I årsplan står det att: “Socialnämnden beslutar att 
inte göra några revideringar gällande indikatorer för 
2021.Socialnämnden har i budget för 2021 fastslagit 
inriktningen och prioritering för att nå målen 2023.”

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har antagit en budget för sin verksamhet genom 
verksamhetsplanen och har två antagna mål knutna till 
ekonomiskt utfall.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön I nämndens långsiktiga plan 2020-2023 har samtliga mål 
tillhörande mätbara indikationer.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Gul Nämnden har inte antagit en plan/direktiv för rapportering som 
är specifik för nämndens verksamhetsområde. Nämnden följer
kommunstyrelsens plan för uppföljning som dock inte är  
heltäckande. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi?

Gul Utöver årsredovisning sker två tertialredovisningar samt två 
månadsuppföljningar. I tertailredovisningar beskrivs målen och 
vilka sätt de hanteras, nyckeltal anges ej. Månadsrapporten 
anger hur ekonomin ligger till. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Gul Delårsrapport 1 visar ingen koppling till verksamhetsmålen. 

Delårsrapport 2 visar: 1 mål kommer nämnden uppnå. 2 mål 
bedöms att dessa kommer att bli utmanande att klara till år 
2023. För 1 mål finns ingen beskrivning. I delårsrapport 2 finns 
en analys kring status för målen och vad som skulle behöva 
genomföras för att nå måluppfyllelse. Då nämnden i 
årsredovisningen påvisar en bristfällig måluppfyllelse tydet det 
på att inte tillräckliga åtgärder vidtas för att nå målen. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Gul Vid månadsrapport i april och delårsredovisning 1 i maj är 
redovisas ett överskott. Vid delårsrapport 2 och 
månadsrapport per oktober är redovisas ett underskott. Delår 
2 redogör för åtgärder för budget i balans med tydligt 
prioriterade områden. Då nämnden redovisar ett underskott 
vid årets slut tyder det på att åtgärderna inte varit tillräckliga.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Röd Uppföljning för verksamhetsmål i årsredovisningen visar att 
nämnden är på väg att nå 1 mål och att  nämnden ej är på rätt 
väg för 2 av målen. För 1 mål i den långsiktiga planen 
2020-2023 visas ingen statusuppdatering. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nej, Socialnämnden redovisar ett underskott på 12,3 miljoner 
kronor i årsbokslutet.



Miljö- och byggnadsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämndens förvaltning har utförts på ett ändamålsenligt sätt
under år 2021. Samtliga mål är på väg att uppnås.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: 3,1 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under 2021. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Antagen årsplan finns i 2021-12-15 § 239.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Budget finns i antagen via årsplanen.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden utgår från KF:s antagna mål och finns beskrivna i 
årsplanen, 4 st. totalt. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har antagit en budget för sin verksamhet genom
verksamhetsplanen som ska följas.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön För 2 av målen finns en tillhörande indikator, för resterande 2 
mål finns en tydlig beskrivning över målens betydelse för 
nämnden och vad nämnden bidrar med inom målområdet. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Antar sammanträdesplan som beskriver när beredning, 
kallelse till arbetsutskott, arbetsutskott och kallelse till 
arbetsutskott samt kallelse och genomförande till miljö- och 
byggnadsnämden. Antagen 2020-09-09 §113. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi?

Grön Ekonomisk återrapportering med utfall och prognos för 
nämndens verksamhet har skett samlat fem gånger under året 
inklusive årsredovisning. Uppföljning av verksamhetsmål
har skett vid delårsredovisning per april och per augusti och 
vid årsredovisning. Vid delårsrapprot per april saknas 
emellertid nulägesbeskrivning. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Gul Vid delårsrapportering 1 beskrivs att samtliga mål är på rätt 
väg. Ingen ytterligare beskrivning finns för målen. Vid 
delårsrapportering 2 ges en nulägesanalys men inte en tydlig 
beskrivning på vilket sätt målen nås.  

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid delårsrapportering 1 prognostiseras ett underskott 
motsvarande 0,9 mnkr. Vid delårsrapport 1 framgår inte på 
vilket sätt nämnden hanterar det prognostiserade underskottet 
mer än att nämnden är försiktig gällande “påverkbara 
kostnader”. Vid delårsrapport 2 prognostiseras ett överskott 
om 3,4 mnkr, vilket tyder på att åtgärderna varit tillräckliga.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön För samtliga (4 st) verksamhetsmål beskrivs det som att 
nämnden är på rätt väg. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Driftutfall visar en positiv budgetavvikelse med 3,1 mnkr.



Upplevelsenämnden
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Sammanfattning 

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämndens förvaltning har utförts på ett ändamålsenligt sätt
under år 2021. Samtliga mål är på väg att nås.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med 7,7 mnkr vid 
årsbokslut

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under 2021. Ett par utvecklingsområden har 
noterats kopplat till åtgärder för att nå en budget i balans.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Upplevelsenämnden bör ange vilka åtgärder som vidtas samt resultatet av åtgärderna för att nå en budget i 
balans i samband med delårsrapporterna då angivna åtgärder inte tycks ha haft någon effekt på det ekonomiska 
resultatet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antog årsplanen 2020-12-17 § 98

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Budget är inkluderad i årsplanen. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Inte inkluderade i verksamhetsplan 2020 men dock i 
nämndens långsiktiga plan 2020-2023 med tydlig koppling till 
fullmäktiges mål.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har antagit en budget för sin verksamhet genom
verksamhetsplanen som ska följas.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön I nämndens långsiktiga plan 2020-2023 har samtliga mål 
tillhörande mätbara indikationer.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Gul Nämnden har inte antagit en plan/direktiv för rapportering som 
är specifik för nämndens verksamhetsområde. Nämnden följer
kommunstyrelsens plan för uppföljning som dock inte är 
specificerad för nämndens verksamhet.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi?

Gul Ekonomisk återrapportering för styrelsens verksamhet sker 
fyra gånger under året inklusive årsredovisning. Uppföljning av 
verksamhetsmål sker fullständigt endast vid nämndens
årsredovisning. I samband med delårsrapporten per april 
anges endast att samtliga mål är “på rätt väg”. Inga ytterligare 
kommentarer återfinns i delårsrapporten. I delårsrapporten per 
augusti görs kommentarer för respektive målområde.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

E/T Då samtliga mål bedöms vara “på rätt väg” har inte åtgärder 
för måluppfyllelsen varit nödvändiga.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Gul Vid delårsrapport per april redovisar nämnden åtgärder för
ekonomi i balans. Vid delårsrapport per augusti har det 
prognostiserade underskottet ökat ytterligare och även här 
anges åtgärder. dock oförändrade mot de som återfinns vid 
delårsrapporten per april. Per oktober månad har underskottet 
ökat ytterligare och i samband med årsredovisningen är 
resultatet 2,3 mnkr sämre än vid prognosen per oktober. 
Åtgärder för budget i balans beskrivs vid varje delårsrapport, 
dock framkommer inte vad som skett sedan föregående 
delårsrapport och vad åtgärderna fått för konsekvenser för 
ekonomin. Trots att åtgärder vidtas är dessa inte tillräckliga för 
att nå en budget i balans.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Samtliga mål bedöm som “på rätt väg”. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse motsvarande 
-7,7 mnkr.



Tekniska nämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämndens förvaltning har utförts på ett ändamålsenligt sätt
under år 2021. Har uppnått 7 mål medan 5 mål är är på väg att 
uppnås.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: 12,5 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under 2021. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Ja, antaget 2020-12-16 § 135 Ärendenummer TF2020/825

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Ja, antaget 2020-12-16 § 135 Ärendenummer TF2020/825

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Inkluderade i verksamhetsplan och utgår från 
kommunfullmäktiges antagna mål.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Inga direkta ekonomiska mål men nämnden har antagit en 
budget för sin verksamhet genom verksamhetsplanen som 
ska följas.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Samtliga mål har tillhörande mätbara indikatorer.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Gul Nämnden har inte antagit en plan/direktiv för rapportering som 
är specifik för nämndens verksamhetsområde. Nämnden följer
kommunstyrelsens plan för uppföljning som dock inte är  
heltäckande.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi?

Grön Nämnden har antagit t1 och t2 rapporter samt årsredovisning. 
Det finns ett tydligt fokus med tydligt bedömning i 
delårsrapporterna och årsrapporterna för verksamhetsmål, 
även ekonomiskt resultat följs upp vid dessa tillfällen samt vid 
en månadsrapport från oktober. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid t1 är 7 mål gröna, 4 gula och 1 rött. Det finns kommentarer 
som beskriver hur nämnden ska arbeta med respektive 
område för att nå måluppfyllelse. 

Vid t2 är 7 mål gröna, 4 gula, 2 röda. Det finns kommentarer 
som beskriver aktivitet och åtgärder. 

För de mål som haft utmaningar att nå måluppfyllelse under 
året har åtgärder tagits fram. Nämnden når god måluppfyllelse 
för helåret.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Nämnden prognostiserar överskott för respektive 
delårsrapport. Samtidigt beskrivs åtgärder i syfte att behålla 
budget i balans. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Vid årsredovisning för 2021 nås 7 mål medan 5 mål är är på 
väg att uppnås.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön I den löpande driften redovisas ett överskott, exklusive VA, på 
12,5 mnkr. Detta beror på lägre kostnad för löner, 
färdtjänstresor, gatubelysning, fastighetsförsäkring och 
utredningar samt en ökad intäkt för parkeringar och 
schakttillstånd. Ökad kostnad för vinterväghållning och 
intäktsbortfall för uteserveringar och torgplatser reducerar 
överskottet. Samtidigt beskrivs åtgärder i syfte att behålla 
budget i balans. 



Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden
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Sammanfattning 

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 7,3 mnkr vid 
årsbokslut

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under 2021. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antog årsplanen 2020-11-19.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Budget är inkluderad i årsplanen. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Målen anges i nämndens långsiktiga plan 2020-2023 och i 
årsplanen med tydlig koppling till fullmäktiges mål. 
Prioriteringar utifrån de långsiktiga målen anges  i årsplanen.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har antagit en budget för sin verksamhet genom
verksamhetsplanen som ska följas. Vidare anges att ett 
effektivitetskrav har lagts på nämnden med 3,7 miljoner kronor 
(0,3 procent). Effektiviseringen har fördelats på 
verksamheterna i proportion till föreslagen budgetram. Det 
innebär en ökning av budgetramen med 82,1 miljoner kronor
(7,2 procent) jämfört med år 2020 (1 142,8 miljoner kronor).

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Samtliga mål utom ett har tillhörande mätbara indikatorer.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Gul Nämnden har inte antagit en plan/direktiv för rapportering som 
är specifik för nämndens verksamhetsområde. Nämnden följer 
kommunstyrelsens plan för uppföljning som dock inte är 
specificerad för nämndens verksamhet.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi?

Grön Nämnden har antagit t1 och t2 rapporter samt årsredovisning. 
Det finns ett tydligt fokus med tydligt bedömning i 
delårsrapport 2 och årsrapporterna för verksamhetsmål. Även 
ekonomiskt resultat följs upp vid dessa tillfällen och vid t1 samt 
ytterligare en månadsrapport.  
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Delårsrapport 1 visar ingen koppling till verksamhetsmålen. 

Delårsrapport 2 visar att ett av målen “inte är på rätt väg”, 
resterande är “på rätt väg” 1 mål kommer nämnden uppnå. I 
delårsrapport 2 finns en analys kring status för målen och vad 
som skulle behöva genomföras för att nå måluppfyllelse. Då 
nämnden i årsredovisningen påvisar en god måluppfyllelse 
förutom för ett av målen tydet det på att tillräckliga åtgärder 
vidtas för att nå målen. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

E/T E/T Nämnden har ej prognostiserat underskott under året, 
varför åtgärder för ekonomin inte är nödvändiga.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Samtliga mål utom ett är “på rätt väg”.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 7,3 mnkr 
vid årsbokslut. Detta beror främst på budgetöverskott inom 
grundsäskola (10,2 mnr) och fritidshem (8,3 mnkr).



Gemensam överförmyndarnämnd
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämndens förvaltning har utförts på ett ändamålsenligt sätt
under år 2021. Har uppnått 5 av 7 verksamhetsmål.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Nämnden redovisar ett överskott om 1,8 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under 2021. 

Enköpings kommun ingår sedan 1 januari 2019 i en gemensam överförmyndarnämnd med samtliga kommuner i Uppsala 
län där Uppsala kommun är värdkommun. För kommungemensamma mål och uppdrag tillämpas värdkommunens 
Uppsala mål och uppdrag i den utsträckning de är tillämpliga för verksamheten. Vi har tagit del av Grundläggande 
Granskning för Uppsala kommun 2020, som ännu inte är beslutad av kommunens förtroendevalda revisorerna men i 
vilken den preliminära bedömningen framgår i nedanstående tabell.  
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Granskningsiakttagelser Gemensam överförmyndarnämnd
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Verksamhetsplan för 2021 fastställs 2020-12-14 § 
292.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Verksamhetsplan för 2021 fastställs 2020-12-14 § 
292.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Av verksamhetsplanen framgår nämndens 
åtgärder och uppdrag för 2021. 

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Nämnden har målet att “Nämnden ska ha en 
hållbar och jämställd ekonomi’’ Antagen budget 
betraktas även som mål för ekonomin. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Indikatorer ges överlag till mål, samt förväntade 
effekter och uppföljning specificeras. Det finns 
indikatorer och åtgärder kopplade till en majoritet 
av målen. Det saknas indikatorer kopplade till 
vissa av nämndens mål. I de fall det saknas finns 
det åtgärder kopplade till målen.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Nämnden har en uppföljningsplan för 2021. Av 
den framgår att målen följs upp vid 
delårsuppföljning. Ekonomin följs upp kontinuerligt 
via månadsvisa uppföljningar.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Av verksamhetsuppföljning per augusti framgår 
uppföljning av nämndens mål. Nämnden får 
löpande verksamhetsstatistik. Ekonomisk 
uppföljning sker kontinuerligt under året i form av 
redovisning av resultat. 
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Granskningsiakttagelser Gemensam överförmyndarnämnd
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Av verksamhetsuppföljning per augusti framgår att 
nämnden skriver in åtgärder vid bristande 
måluppfyllelse.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

E/T Ek prognos visar ett positivt resultat 2021. Därmed 
saknas skäl att vidta åtgärder. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Av nämndens 7 inriktningsmål bedöms 5 som 
uppfyllda. 2 av målen bedöms som delvis 
uppfyllda.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämnden redovisar ett överskott om 1,8 mnkr.



Bilaga: Sammanställning av 
revisionsfrågor för alla 
revisionsobjekt
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Sammanställning revisionsfrågor, 
Revisionsfråga KS VON SN MBN UPN TN UAN ÖFN

1. Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?

2. Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?

3. Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?

4. Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

5. Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

6. Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

7. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

8. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för 
verksamheten?

ET

9. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

ET ET ET ET

10. Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

11. Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?
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rapport.
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Granskningen av årsredovisningen har tagit längre tid och har varit mer resurskrävande 

än vad som planerats och överenskommits. Orsakerna var bl.a. att underlagen till 

bokslutet inte var färdigställda eller var bristfälligt utformade vid det överenskomna 

granskningstillfället, konsolideringsfilerna till den sammanställda redovisningen var 

svåra att följa, ett flertal versioner av årsredovisningen och bl.a. 

exploateringsredovisningen var inte avstämd. Det har varit svårt och mycket 

tidskrävande att följa poster i resultat- och balansräkning till underliggande 

specifikationer. Vi har haft en konstruktiv dialog med ekonomiavdelningen och alla fel 

har åtgärdats.  

Vidare har vi uppmärksammat att årsredovisingen korrigerats/ kompletterats efter att 

den fastställdes av kommunstyrelsen den 12 april. Efter att ha tagit del av och granskat 

de olika versionerna av årsredovisningen är vår bedömning att 

korrigeringarna/kompletteringarna inte uppgår till väsentliga belopp. 
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Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse Ja 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 

ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför 

behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av 

årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär 

att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 

kräver.    

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-12 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-05-16. Rapportens innehåll har 

sakgranskats av ekonomichef.  
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Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens resultaträkning har inga väsentliga1 avvikelser 

noterats. Vi vill dock framhålla att det förekommit fel och avvikelser som kommunen 

efter dialog med oss korrigerat. Exempelvis så var exploateringsredovisningen inte 

avstämd vid granskningstillfället. Avstämningen medförde att resultatet förbättrades med 

drygt 10 mnkr. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens balansräkning har inga väsentliga2 avvikelser 

noterats.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att kommunens räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 

R14. 

 

 
1
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menas kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Bedömning 

Baserat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 

investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 

redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper. 

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs 

rekommendationer.  

Bedömning 

Baserat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med 

LKBR och god redovisningssed. 

  

 

 

 

25 april 2022 

 

Peter Alm      

___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår 
av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten 

för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

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

Baserat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Baserat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 

2021.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

 

 

 

 



 
 

2 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 1 

Inledning 3 

Bakgrund 3 

Syfte och revisionsfrågor 3 

Revisionskriterier 3 

Avgränsning och metod 3 

Granskningsresultat 4 

God ekonomisk hushållning 4 

Iakttagelser 4 

Bedömning 4 

Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 5 

Rekommendationer 5 

  



 
 

3 

Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av kommunens årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-12 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-05-16. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2021-2023 innehållande 

ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga 

fyra finansiella mål är uppfyllda. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Resultat, exkl. 
Exploateringsvinster mm ska 
uppgå till 40 mnkr 

Resultatet för 2021 uppgår till 
123 mnkr 

Uppfyllt 

Resultat i % av skatter, bidrag 
mm ska minst uppgå till 1,4 % 

Utfallet för 2021 blev 4,3 % Uppfyllt 

Soliditet minst 22 % Utfallet för 2021 blev 28 % Uppfyllt 

Självfinansieringsgrad minst 
50 % 

Utfallet för 2021 blev 66 % Uppfyllt 

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Måluppfyllelsen anges som på rätt 

väg att uppfyllas, delvis på rätt väg att uppfyllas och ej på rätt väg att uppfyllas. 

Utvärdering av måluppfyllelsen baseras på kommunfullmäktiges indikatorer och 

aktiviteter. Av avstämningen framgår att 11 av 20 verksamhetsmål är på väg att 

uppfyllas, att 6 av 20 mål delvis är på rätt väg att uppfyllas samt att 3 av 20 mål inte på 

rätt väg att uppfyllas.  

Det finns även fyra medarbetarmål som anges i avsnittet väsentliga 

personalförhållanden. Inget av dessa är uppfyllda. 

Bedömning 

Baserat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Baserat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 

2021. För flera av målen har indikatorerna inte utvärderats. Orsaken uppges bl.a. vara 

att medborgarundersökningarna gjorts om för 2021, vilket medfört att jämförelser mellan 
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åren inte varit möjlig. Utvärderingen baseras istället i stor utsträckning på genomförda 

aktiviteter. Det innebär att det för dessa mål saknas en objektiv utvärderingsgrund, vilket 

kan vara försvårande för kommunfullmäktige i sin bedömning av måluppfyllelsen. För 

samtliga medarbetarmål har utvärderingen baserats på utfallet för indikatorerna. Utfallet 

för alla indikatorer visar att inget av målen har uppnåtts 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

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

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
Samtliga finansiella mål har 
uppnåtts 
 

 

Verksamhetsmål, inkl. 
medarbetarmål 

Delvis  
Utvärderingen försvåras av det 
för flera indikatorer saknas 
utfall för 2021. Inget av 
medarbetarmålen har uppnåtts 
 

 

22 april 2022 

 

      

___________________________   

Kristian Damlin 

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Enköpings kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på 
hela eller delar av denna rapport.  

 

 



Till årsstämman i Enköpings kommuns moderbolag AB   

Organisationsnummer: 556534-1954 

 

Granskningsrapport för år 2021 

Vi av fullmäktige i Enköpings kommun utsedda lekmannarevisorer har 

granskat bolagets verksamhet för år 2021.  

 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och 

kontroll och pröva om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäkti-

ges uppdrag.  

 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommu-

nens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som be-

hövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vår granskning 

har utgått från de direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller 

sig inom de ramar bolagsordningen anger. Samordning har skett mellan oss 

lekmannarevisorer och de auktoriserade revisorerna från PwC. 

 

I bifogat sakkunnig-PM (inkl. bilagor) från PwC återfinns sakkunnigs redo-

görelse för, under året genomförd, granskning. I PM (inkl. bilagor) framgår 

bl.a. att bolagets förebyggande arbete mot mutor och korruption inte är till-

räckligt ändamålsenligt. I PM (inkl. bilagor) framgår rekommendationer för 

iakttagna utvecklingsområden avseende noterade brister i bolagets förebyg-

gande arbete mot mutor och korruption. Vi anser att vår granskning ger oss 

en rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

 

Vår samlade bedömning är att bolagets verksamhet har skötts på ett ända-

målsenligt, bortsett vad som noteras ovan, samt från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig. Vi 

finner därför inte anledning till att rikta anmärkning mot styrelsens ledamö-

ter eller verkställande direktör.   

 

Vi avger härmed granskningsrapporten samt sakkunnigs gransknings-PM 

(inkl. bilagor) och uppmanar bolaget att tillsammans med ägaren vidtaga 

rekommenderade åtgärder avseende noterade brister i bolagets förebyg-

gande arbete mot mutor och korruption. 

 

Enköping 2022-04-29 

 

 

Tony Forsberg   Bengt-Åke Gelin  
 

Av kommunfullmäktige i Enköpings kommun 

utsedda lekmannarevisorer 

 
Bilagor:  

Gransknings-PM (inkl. Bilaga 1 Missiv gr av det förebyggande arbetet 2021 samt Bilaga 2 

Rapport - granskning mutor och korruption 2021) 
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-05-0314:08:26
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Stig Forshult på Enköpings kommun som en undertecknare, Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommun som en undertecknare, Agneta Malmgren på Enköpings kommun som en undertecknare, Karin Nilsson på Enköpings kommun som en undertecknare, Annika Ekman på Enköpings kommun som en undertecknare, Ann-Cathrine Lövling på Enköpings kommun som en undertecknare, Tony Forsberg på Enköpings kommun som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0314:09:46
                    Stig Forshult på Enköpings kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0314:11:05
                    Stig Forshult på Enköpings kommun gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Namn: Stig Liberal ➝ Stig Forshult


                

                
                
                    Telefonnummer: tom ➝ +46705315388


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 194206064836


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0314:11:55
                    Ann-Cathrine Lövling på Enköpings kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0314:12:14
                    Stig Forshult på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0314:14:09
                    Ann-Cathrine Lövling på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0314:14:10
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på deltagaren Stig Forshult på Enköpings kommun.


                

                
                
                    Alla signaturer återställdes.


                

                
                
                    Personnummer: 194206064836 ➝ None


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0314:15:43
                    Ann-Cathrine Lövling på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0314:17:02
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på deltagaren Stig Forshult på Enköpings kommun.


                

                
                
                    Telefonnummer: +46705315388 ➝ None


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0314:53:19
                    Stig Forshult på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0316:45:53
                    Karin Nilsson på Enköpings kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0316:46:31
                    Karin Nilsson på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0318:21:02
                    Tony Forsberg på Enköpings kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0318:23:03
                    Tony Forsberg på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0408:00:35
                    Agneta Malmgren på Enköpings kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0408:01:39
                    Agneta Malmgren på Enköpings kommun gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Telefonnummer: tom ➝ +46702746911


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 194811191404


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0408:02:09
                    Agneta Malmgren på Enköpings kommun gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Personnummer: 194811191404 ➝ None


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0408:03:15
                    Agneta Malmgren på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0408:12:58
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på deltagaren Agneta Malmgren på Enköpings kommun.


                

                
                
                    Telefonnummer: +46702746911 ➝ None


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0719:04:12
                    Stig Forshult på Enköpings kommun gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    E-postadress: forshult@liberal.se ➝ stig.forshut@politiker.enkoping.se


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0809:01:09
                    Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0809:02:04
                    Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommun gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Telefonnummer: tom ➝ +46730619710


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 4309191452


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0809:05:02
                    Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommun gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Personnummer: 4309191452 ➝ 194309191452


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0809:05:25
                    Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0905:49:52
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på deltagaren Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommun.


                

                
                
                    Alla signaturer återställdes.


                

                
                
                    Telefonnummer: +46730619710 ➝ None


                

                
                
                    Personnummer: 194309191452 ➝ None


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0906:16:10
                    Ann-Cathrine Lövling på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0907:37:14
                    Agneta Malmgren på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0908:22:25
                    Karin Nilsson på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0908:52:33
                    Tony Forsberg på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0913:28:23
                    Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0914:32:31
                    Annika Ekman på Enköpings kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0914:39:13
                    Annika Ekman på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1111:47:01
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på deltagaren Stig Forshult på Enköpings kommun.


                

                
                
                    E-postadress: stig.forshut@politiker.enkoping.se ➝ stig.forshult@politiker.enkoping.se


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1112:16:37
                    Stig Forshult på Enköpings kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1112:16:37
                    Alla undertecknare i Enköpings kommun har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Stig Forshult (6838863):
{'status': 'complete', 'orderRef': '86262958-bb7e-4e06-8749-93f77ebe2daa', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1658872799000', 'notBefore': '1650924000000'}, 'user': {'name': 'STIG FORSHULT', 'surname': 'FORSHULT', 'givenName': 'STIG', 'personalNumber': '194206064836'}, 'device': {'ipAddress': '95.204.25.80'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkdSTE5OQjkyZWdqMTlVMUdqR1RqNG1vQnJQeFRPbldTOU5jbnFQelBLc0U9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5JcXNDTGIzNkZRYkt2T2YwU2JmMmx2K0g4Z2lDM2NkdmlWbUxJVy8yMm9VPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5jUm10Qi9QK3Y1RG90OGNHQVBNcXpSakd2NVA4TEIrYTMvZERBODl5RVJjS1pFNGNBLzhRTWV4NWhuNzUvQnc4d2NDS29ST2ZZL2wva1B2SFNhZ1MxRG1wV1ArUllkWTgvZUNhc2Zqa2VrMGNpLyt3cHJTV01odVUxSG9zUWo1blF5VTQzaU9Kd2FOSm1pQXNoUHpLTUpkRy81cndqdWtrKzl4RGhqczRFVnIrbVdJZE1WblpGTnV3K3ZsemphcUNhTE9GVFRiRWJ1S0NrNERWYTNidEJPNmJoS3NnaFIzME9DSnVlaWZCZ2hMVW9ZbnM5NjV4ODZ3R3dTOGtRdlpqY0doU2lHVEdBcGhlVlBPOWkyeVVabmsyR0ZoUXhWbnhiV0ZBOXJxRFRsUStTWWdXU3lYRjBWV0RvUlBMSzlMVlk3dlNVa2dBS3pmbXc2cm8yRVQwMHc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGU1RDQ0F6R2dBd0lCQWdJSWV2WktXYmpSaGwwd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXhJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05Nakl3TkRJMU1qSXdNREF3V2hjTk1qSXdOekkyTWpFMU9UVTVXakNCc3pFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVSTUE4R0ExVUVCQXdJUms5U1UwaFZURlF4RFRBTEJnTlZCQ29NQkZOVVNVY3hGVEFUQmdOVkJBVVREREU1TkRJd05qQTJORGd6TmpFMk1EUUdBMVVFS1F3dEtESXlNRFF5TmlBeE9DNDBOU2tnVTFSSlJ5QkdUMUpUU0ZWTVZDQXRJRUpoYm10SlJDQnd3NlVnWm1sc01SWXdGQVlEVlFRRERBMVRWRWxISUVaUFVsTklWVXhVTUlJQklqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FROEFNSUlCQ2dLQ0FRRUFtdytuc2YzOHVucGJyazRLQ3VHdEhLeXhaQzRoY3NiSFdsc3VWUnEvellVcjlCYXZ2VXBUbm4rZ1pmVG01cnNjR3FVMmJKOStWY281MVI1YUs4MFlrNTNjWWI0dklnMVMrajZ1VGE2b2EySjRlSDdzZ2ovekRxVk9qUDZoSUVZOUhmdU1mcTFab3VsZ1M4T3BlU0hWQWVybzFwZThJSXJ4Z1lpS29HWFJCdlZkN3kvdlJOdDFkTWxweFNmZjM1cFc0OVVqd3MveElYcWV6S2ZFcnFDRnI4ZG14VmNQVW1odmZhbWVjZ293MDY2RDFvRTM1blhRUjlLZHFrNExWcmNjZnpqSXZQWnZqNUtWVzlBRUlYc3UrYmE4Um15UExoMUNDdnZJVkdTV2ZvQ2J2alJjdktLSzBBdVNKRk80SWp5Z3ZMdXRockZlQ2ZVR2VGVVVVQ3dtUlFJREFRQUJvNEdsTUlHaU1Ec0dDQ3NHQVFVRkJ3RUJCQzh3TFRBckJnZ3JCZ0VGQlFjd0FZWWZhSFIwY0RvdkwyOWpjM0F1Y21WMmIyTmhkR2x2Ym5OMFlYUjFjeTV6WlRBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQmtBd0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVYL0tmbWhzcENxZU81bm0vN2daR2VjODU5NTh3SFFZRFZSME9CQllFRk1sYlBEdGl3M2h5SlZvN0MzelZHY2tSWW5PbU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJDd1VBQTRJQ0FRQjZOaGxnTndrei9PUlZGSUtiUnNUeEtuNEl0MGF1cHFhMXRzdERIRzFaaDZyN05HTDFTYVpUOGJGQ2Z0NWpEbG9BcmRkK0dieEpLdHR3SWVwRGIwa21MY3lUdVRReUxlU1lCMDMvSEVkS3YvdlBvVFVMbjhHKytrc0hOb1IydWE2eGxZa0RvNGRUdi9Xdkl1RmNmNkZac0l4NllncFZvQkJ0OS9tM3kwV1FGSTRDREpzbGFFTndhVUVKVzFqUHBhL1d6WFVPMjMrRkJmdkdRekNIcmEvNXFxSkpZa1JLUXFxVng0RWZjOUlvY0hBRGsvTjJ4ZmVuSlRUYjRsWEhHY2VlRFFLM2dGTTlzMEdsQTBMQ2p4Mi93U0pPVFgwWWVDTFhTM2dZa1ArZFdjWEY5RFRlQmNLckYvTFkvdFF5NVlySVhmK1N1YVNoYmJRV0gwdWJRZHRPKzdZczdHcko2dmpUK1N6RnRLT1lwNDZGdnlpczI3cWZQNS9zalNidnBNaERjZEwxWlRaVUdJaG5OUzhjRHcxaXl5Szg2b2VTRFl4eFI2RERuVk9xSkRFUkkrUXVvNlRxWklSd1dsSnNkdWNpdnAzTHZFQ2VHYTJidVY5ZDVmaDhqN0hKZ1dEYUR0K0ZXZVhQdHlmbzk0VmZ2MDZNTUl3MTFmS0Izck5tM3FzRDNTUUpTNnhkV0RURVpNRGxqYnZEYXRNUm1NRUhaQzRlR1FrNXlZTDRydmU4MjE4U1Q1YTg1ZFJOaUZPWVVrY2tBQ1ArMFUwS0paaTczSE15UnRmNVRNMEx2V1VrUXRYazJTTHhlRHV5blUvdm1LSStiZGNuTWx1NWN6M3FvQkFaK0o1ckhnZE1haHdIMFhaNm5GM1ZWaFlqWXZRcUVYc1BRbUpkWE5MUldBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ5akNDQTdLZ0F3SUJBZ0lJUXpod0laZ2MzWlV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEd6QVpCZ05WQkFvTUVsTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURFM056YzFNekVpTUNBR0ExVUVBd3daVTNkbFpHSmhibXNnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE1qRXlNVE13T1RBd016ZGFGdzB6TkRFeU1ERXdPVEF3TXpkYU1HMHhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhMREFxQmdOVkJBTU1JMU4zWldSaVlXNXJJRU4xYzNSdmJXVnlJRU5CTVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQXVpcGlRSmVaZ0FsQm13UDh1UzVwT2FPSzNhZHd0bDRQUm5Rb2g4NkhqK3JuYlNmZ3lZN1A2ckpKYzJsa056T3k1Y0VqN0dOaGFKMWw2M3BMWnNxNk0vaWdSM0JRUGlsUGFvTG1NSnZ1Sk1zbGF3UERLZWtzNjQ5aS80Q0h6YkdCOTRVVnBMNS9DY2l5Uy9TTEIwVVU4SUk5VmJ0Z2duQlZLN21TTGhyTExFVnRvN1dwbE9WMGhwdDQwcml5eHd4dHpCTFRvTUNjNlF4MFhoREtjY0R2VHd3dFdmZ3FYUXkyNkJnVkVReDg0WkJQQmlUU3NNY0d6U3QremJJb1dVay95N1ZzbDluR093OVZvS2M2czZQNVdWVzVSRGVyWGdsalRoNWd5RzhKa1k2VnZYTjlGdDRLZm1BMTNMcm5ycE0zTnJMbzJ2cTZQcWpRVGJrUjhXV25vMVdBRHRlY2VPSnNUT0ZJTkttVnhSVit3bWZCdVFseDA4WGkvZ1AvRFRXOEVaUUlMd2s5T1gzeFdTcTA2cU43ZkRoWVhWMEt4QnRTTkFiRGQxd21qWUc2WTQvZTlWNENzNTlLY1Y1UTRJeVJhbjhkRFgvT09zUVNxZHV6djNYdVFNSHhjbXR0MXpRYUFrWVBqYW5Dc1I0RnFZdE1TdEFJbGc3enZMK0RWdUlMUGROeTdUNGlDTUY1SlkzWjZick5ncTlhd1BYbmRGbit0bVdOT1dOVU5QWk8zU0FOcEJLdm1OL1cxbyt6VDdaaTE1a2kzdUVOL1BiWXdIeHEvRWdpazJYeTN0SEdaaFpQelJubUlxajlEeXRoOW5CWXROdGlKV1VEUGxNTWVPQU1IZkg4VHdvOTVCamZ3TFoxN0twb05Rdm5sRndCWm9pMDNjbG5oVWlhMThNQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZGL3luNW9iS1Fxbmp1WjV2KzRHUm5uUE9mZWZNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQTVnYzgzaTBZOHgyMytFT2YrZSt1NzVnc0FYVS9sbWhoaDErckdEYUtvTHpCaGVKZE1nVWgzMU05MlJ1NURJTjY0ZDhwVngvWGVPNWFudEpLNU90L3pTajlMb2RMUzV2RVZQWjVWalF3cVVYZUNxYi9sYTRpbDVleEw3NXVFa3JHRGhvcnJzQklwcUZrWkdNL2tVNWdwTmttZWI0RFRlT3pDU0E3MDE1cmN4akhnUHJwN29udjZsMVN1MDhNUjFOazkwU01pMXRmY3MreHJ4b2xiL2VPSzlOb2xsQzBXamtqQm42UW1rbUllQy9aOWVYcjNMREZLNytTUjFIMGs1Y3RZNURISVBQSE1kb0svUUxTTFd4RlBGOENlTjJNRDN0bVIwaW9zSmJmd01ldVFjczFVbDJ5RnpPSis2cGV1dFJLQ3luVTdvSUJqUUIzT0FUb0owNzV4empEWjZuZ3cwanI0UWJOMkNWTG5TRWNITlF3emM3RTcyYjQyZEhHOGpSRHVKWWc3eXdpMmdQOTFSbG1Kd0t5T0E5MlFKallvNmxvb1p2R2IzRnlCTHN1azlodkRjZ0sxRmd3ejU0ck9xdVJpdVlReGxoblFKVlNNRThZQ3FsRERGTmxPYkJ6ampXVXp4QVB5anlCb2ljUU5RRDAxdzFhNWtpNFNhdjc4QVJ6WkJPbFFHVHFiSWszZzFneXFVMTdwZXdkbDVRMk5VZ01DNUppci93OWNST0NzNVYyT3ZoM0R5bk84Z1JjV21qck51OXlWaDhjWUZVTU9XNjJxVnN1WGtBL2ExdERFYlo2VStabG40SVlSVWlQSzdiaXBpVHVVZzJndUFIUnRNTUpGOVhaYlFGOGM1ZTBIbzlBTnVmRzYzQmp5QzUwRnZYL1ZGcitHTEY5NmVnPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3RENDQTZpZ0F3SUJBZ0lJQTdzTFFURWh6dW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qRXlNRGN4TWpNeU16WmFGdzB6TkRFeU16RXhNak15TXpaYU1HTXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhJakFnQmdOVkJBTU1HVk4zWldSaVlXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEYW5TZStickpyMmt2L3VwZlZRN2VwR3lBQlgxN2pjU3lkYmhZVlFYYUdzTkZiODFGQkorYXB4VTkvMWFKWWNCK0hpREQxcnoySHRwUlpFekxsVHJCNUJ5KzlsQWZhSzFkd2lkUGdTNExacnNQL3RkdlNTMjVyR0Ftc0EzSGl1WDJRSklQOHpqMGtIM0xYMzdmZ2RkMzM4eHB4VmVucEhVcTVEbXJRTytkZk5PQlNRR1NESk1ScGpxTnhFNVl5ZGREWUpwVWMxMHlYWjZtYkR4Qm9oaEhZeWR1UUtWMVlNelRwcHdMbWFUS0FVdUc5cDNKZ2ZHZlV5Q3ovZ3NURlZvYTVsVlVUR1RRekxJOGVFWDdHYWVpZ1h3UlVzR0xwYUtRUStsNTZ3YWdyT0tzU3FZaDNTYlZFK01TazJwMzJObGUxaGovWFlFQ3RVTXhuVldXa3BRUUQ5ZGNUWnhNWEZLNzcwd2FqNytrQWJLUDJqNmlQM2FIaW1acWpwRWtRMkxCV1c5UitWS3VBQ21KZlRXL25wWmsyVnpJeERIQ0NIcTh0MWN3dVRUUzB2Z0xvRmdYSXBoeWhXSWNRZVQ2YUxObVQwZVBCSGNjcE11UjZQb0d4SGVXMVM0TFNPQXhGQTBDMktDNnp5SVF2MjBXUHB0VG9jM2VEVTkyNjd4Sk01TU84MUZwd3VFNmJnUkxnNS96dTVqeGVmL0NNSmZSYzc5Y1JIaFdNWFZ2Rm1GTkVGdUxkV2lVd3ZCWmpRb3ByeWkrb0t2eE8yeDRTeVI5OUVwSUVaa2VmMXkyS1pncSs4UFlZMlkvTTJ3a1VZK0hKd3pod3Vlem52enIyTklXWTJmc1M5cHp2QURvZkV3M1N4ZHNlTXY2SE9sMXJZdFY0NVJrcUV5MW5zRmpXTFFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJuaXJxeTZrZ2NldlU3YURjbmNnYnJrV1BMVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFBWTNjNm9EZC9RdURqY1BBbWsvaHh0OGVZeU1FemdTNE1VQkRGQUVhSU00NjU3RUtFcDB4VTZKeElGcG9GNS9SZHlXLy9qdlZpcUEzcmJVV1lub0FDejA5b2lDUWdqbmFaSmdIRE9RK3Q2ZytrVjJWbkVKR0dvL1VENnhjbkpDRm1ka0VLd3hnNG5qL2tiMVZSdFBqWml3QUtvMWFSMUNqVlNpOUtFQVVpblF6VzNITW54Q1g5c2M5Wmk4eEVmckJTVmtoMmhVNllKM2lNYjhVVEdXdUcyMkRSQnlkMzRTTUNJMmNRT1lYVnoyTWQ1anpLd01NcktYaWpCWEhtTVNUaEZsUG5HY1J2aHFDdjMyN1drMVNYUE81ejJrWkpFSDU3dFRNajZFMDFIYUZnQ3NnYWp6YU5uWjhqQUU0Sk1IcWxlQTJWV2NIQVhqOG1ySEhHVVZsTHo3VzZSR0F4eXNwT0N4dEp4STFBUU1JUFhkaFpCQjF4NHBvaUd1RFY4TUk3Q0Znd2FuZCsxbG1tN2ttamdZblBSS051R0tPNUN0T0Zmdmw2NTNha3RFY1ViUlNpdzkvdWVtbzVOSTRQWDRzV3pVbTMvYURva1NPR2FUZlJPOHBibWpOQlNpbVdFMjQ1RDQvR3NDckd1UDZFMk12a1VpeFNPQVR4eDdjYXNQcWtsbFZPNnp5TFJXclM3emhBeFFveFI4TnFDblJRb1VvYTkzTzV0Z3NpMUJjU2VuaHJ0U2FDaTNmdlZtWSs2VkhOYjhIUWkvbEduelR0WDNnVkl1REhxVy9qMnE5azJLdDhqeXF4dUhQSUcrSXFsbHMybFNhR3AwT3AzS1hRWWNiOGIrMU1nR3RNaGV6c3JqWk5GTERxdmhKQUoyelYxcmxndVM5V0JXcCtxVzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5VMmxuYm1WeVlYSWdZWFowWVd3Z016QXdOVFV3T0NCemIyMGdVM1JwWnlCR2IzSnphSFZzZENCbWNzT2xiaUJGYm12RHRuQnBibWR6SUd0dmJXMTFiaUFvTWpFeU1EQXdMVEF5T0RJcDwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmV5SnphV2R1WDJOdlpHVWlPaUFpTWpCbU9EaGxZMlJpWkRobFpqTmtZak13T1RJMk5XUmxOR05qTjJZNE1tTmlNemhtWmprd01TSXNJQ0pqYUdWamEzTjFiU0k2SUNJd1l6QTJZbUV5WWpreE5XUXhOamd6WkRNNE5HRTFaVEk0TkRFMU5UWTNaRFU0TVRFNU5ETm1JaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVhBaU9pQWlPVFV1TWpBMExqSTFMamd3SWl3Z0luSmxjWFZsYzNSZmFXUWlPaUFpVkRCWlpDMTZObGtpTENBaVlXZHlaV1Z0Wlc1MFgybGtJam9nTXpBd05UVXdPQ3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MFgybGtJam9nTmpnek9EZzJNeXdnSW5CaGNuUnBaWE1pT2lCYmV5SnBaQ0k2SURVMU16VXlNRElzSUNKdVlXMWxJam9nSWx4MU1EQmtObWh5YkdsdVozTWdVSEpwWTJWM1lYUmxjbWh2ZFhObFEyOXZjR1Z5Y3lCQlFpSXNJQ0p2Y21kdWNpSTZJQ0kxTlRZd01qa3ROamMwTUNJc0lDSmpiM1Z1ZEhKNUlqb2dJbE5GSWl3Z0ltTnZibk4xYldWeUlqb2dNQ3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MGN5STZJRnQ3SW1sa0lqb2dOamd6T0RneE55d2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWtGdVpYUjBaU0JVYUhKNVoyY2lMQ0FpWlcxaGFXd2lPaUFpWVc1bGRIUmxMblJvY25sblowQndkMk11WTI5dElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklDSXJORFlnTnpBZ09USTVJREl3SURneklpd2dJbk4wWVhSbElqb2dNSDFkZlN3Z2V5SnBaQ0k2SURVMU16VXlNemdzSUNKdVlXMWxJam9nSWtWdWExeDFNREJtTm5CcGJtZHpJR3R2YlcxMWJpSXNJQ0p2Y21kdWNpSTZJQ0l5TVRJd01EQXRNREk0TWlJc0lDSmpiM1Z1ZEhKNUlqb2dJbE5GSWl3Z0ltTnZibk4xYldWeUlqb2dNQ3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MGN5STZJRnQ3SW1sa0lqb2dOamd6T0RnMk15d2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWxOMGFXY2dSbTl5YzJoMWJIUWlMQ0FpWlcxaGFXd2lPaUFpYzNScFp5NW1iM0p6YUhWc2RFQndiMnhwZEdsclpYSXVaVzVyYjNCcGJtY3VjMlVpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nYm5Wc2JDd2dJbk4wWVhSbElqb2dNSDBzSUhzaWFXUWlPaUEyT0RNNE9EYzFMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVFtVnVaM1F0WEhVd01HTTFhMlVnUjJWc2FXNGlMQ0FpWlcxaGFXd2lPaUFpWW1WdVozUXRZV3RsTG1kbGJHbHVRSEJ2YkdsMGFXdGxjaTVsYm10dmNHbHVaeTV6WlNJc0lDSndhRzl1WlY5dWRXMWlaWElpT2lCdWRXeHNMQ0FpYzNSaGRHVWlPaUF4ZlN3Z2V5SnBaQ0k2SURZNE16ZzRPVGNzSUNKbWRXeHNibUZ0WlNJNklDSkJaMjVsZEdFZ1RXRnNiV2R5Wlc0aUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWlZV2R1WlhSaExtMWhiRzFuY21WdVFIQnZiR2wwYVd0bGNpNWxibXR2Y0dsdVp5NXpaU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUJ1ZFd4c0xDQWljM1JoZEdVaU9pQXhmU3dnZXlKcFpDSTZJRFk0TXpnNU1UY3NJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKTFlYSnBiaUJPYVd4emMyOXVJaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW10aGNtbHVMbTVwYkhOemIyNHVZVUJ3YjJ4cGRHbHJaWEl1Wlc1cmIzQnBibWN1YzJVaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ2JuVnNiQ3dnSW5OMFlYUmxJam9nTVgwc0lIc2lhV1FpT2lBMk9ETTRPVE16TENBaVpuVnNiRzVoYldVaU9pQWlRVzV1YVd0aElFVnJiV0Z1SWl3Z0ltVnRZV2xzSWpvZ0ltRnVibWxyWVM1bGEyMWhia0J3YjJ4cGRHbHJaWEl1Wlc1cmIzQnBibWN1YzJVaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ2JuVnNiQ3dnSW5OMFlYUmxJam9nTVgwc0lIc2lhV1FpT2lBMk9ETTRPVFV3TENBaVpuVnNiRzVoYldVaU9pQWlRVzV1TFVOaGRHaHlhVzVsSUV4Y2RUQXdaaloyYkdsdVp5SXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0poYm00dFkyRjBhSEpwYm1VdWJHOTJiR2x1WjBCd2IyeHBkR2xyWlhJdVpXNXJiM0JwYm1jdWMyVWlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2diblZzYkN3Z0luTjBZWFJsSWpvZ01YMHNJSHNpYVdRaU9pQTJPRE00T1RjM0xDQWlablZzYkc1aGJXVWlPaUFpVkc5dWVTQkdiM0p6WW1WeVp5SXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0owYjI1NUxtWnZjbk5pWlhKblFIQnZiR2wwYVd0bGNpNWxibXR2Y0dsdVp5NXpaU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUJ1ZFd4c0xDQWljM1JoZEdVaU9pQXhmVjE5WFgwPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVQyNWxabXh2ZHlCQlFpQXdNVndzSUU5dVpXWnNiM2NzYm1GdFpUMVBibVZtYkc5M0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNU1ETXlPVGc1TEc4OVUydGhibVJwYm1GMmFYTnJZU0JGYm5OcmFXeGtZU0JDWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+RUswUHhrTEx4Q0dOakNTemR5K3I0aGwzUGo0PTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlQyNWxabXh2ZHc9PTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPlVHVnljMjl1WVd3OU55NHhNaTR4TGpVbVFtRnVhMGxFWDJWNFpUMDNMakV5TGpFdU5TWkNTVk5RUFRjdU1USXVNUzQxSm5Cc1lYUm1iM0p0UFcxaFkyOXplQ1p2YzE5MlpYSnphVzl1UFRFeUxqTW1aR2x6Y0d4aGVWOTJaWEp6YVc5dVBTWjFhR2s5WjNSclQwRXpORFJ6Unpodlp6aG9VbTkzSzJWUlIwTkRUVU5RYXlac1pXZGhZM2wxYUdrOVozUnJUMEV6TkRSelJ6aHZaemhvVW05M0syVlJSME5EVFVOUWF5WmlaWE4wWDJKbFptOXlaVDB4TmpVek5UZ3lNelU0Smc9PTwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5UMU5mV0E9PTwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVEl1TXc9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPmd0a09BMzQ0c0c4b2c4aFJvdytlUUdDQ01DUGs8L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjE8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+', 'ocspResponse': 'MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTEgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwNTExMTIxNjM3WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQpvToWdEPKbubFz05beaRJlc1ktQQUX/KfmhspCqeO5nm/7gZGec85958CCHr2Slm40YZdgAAYDzIwMjIwNTExMTIxNjM3WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgMq4iWOGgUSAC3fO9sGdWcvT+Gyyuf9XwBLgh3Z2OtDEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAGLPsyShoHbf6hryOAftoD2p8QouvZ+1n23jS4OhU99A8w8aCM2KyYSr5Uwx5Qp/U1W0GYsuvEwCz8Vn4+huOT3Kk+yKOVt0+1Eak2R134XJhVpZRAv4yJSVuo/OBOUUQxnUO+UXwpArv0Wwk6FjCiAHC72tNII+HBRw30VKFMrfduKFzaxyQHRDH59egoWO60HCruBmdgKFgZzcFa78goCz28jOaYQMNMy655Fy0HDC7afqvJPCA77aGs9gEolD/9YfvK1bu+TmQ+JazEv/i5EshEPKl0+HcRFlu7Iv0fRcZccYS0AifzZCtVjtHDGMBNpgTVlgd5ogX+2WjImLKsKgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCDtB3nflV1qJMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMSB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIyMDQxOTIyMDAwMFoXDTIyMTAyMDIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0ExIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAtqITCuct5ijNQ/npGdBp1DjcMDFG008JJuQbNwhp57KiHf9eSGobxXAd+uVBCLpNZqxjV9LkQEpZ+oX0+RjZ70ncBxBoNTmr+Af6nm5XKo6GpNAoJ5oOLcKVWldxBX3f6M+q+Z4PpCHGDn7tcf3sJUg/ggLH0yyLQu9qdR+zVkZAeQLDupJ8nUj5MawkQsb6VQiijPoC1r/4trasIS48A4jhZ0PQ+eyYx0Fen/OjBPPf33sRhuakEdqBMi/+w0jPAnPmXpwULxEYkFeeuu45S4lVNB3eUn3U7nww/x1LnXCXdDz2XbzZH8JgfIkv3VpjTxEUF0w+DOw1jUo0r6bboQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFF/yn5obKQqnjuZ5v+4GRnnPOfefMB0GA1UdDgQWBBSo11Pq2PWHRL2dh3LwzmE1wJxjXjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAiGSPmvrdxSZzGHT8HPQO5W6UtdyFnIWN1JOMZPQWPkx/w8gGJLmMFov0HBBN37hfo55Fli+c8u91jOgUelnzvixq7z/PZj7971XgmX+i8t/MQ2wv8hJFVAwRZFlxPir+EsLxER75HpGF4HVoTp6BSIPNEGEfFszCwxdup1cehlmRxDP4cgh0ERBLmG8GCKyK125wR01W4TUduVzTZdTuiMNrQ8YxWFOHA4pDQ4ctWa336xJk40BLqTmLrYcih6df0XrDrcSwEdov5fo3T7a30ZrL8s4Ps28knQFOLj3IzjMg26Cu1Kvz6JW/5KwDWnra/1h7JpYF0pHTtLpHYpQBRpNFNE3lOf/qTG9eQUMpJGwz/+MIX5adG05XPB9ohBkFoXup3EqgSKNDsCwAG56WN2CyzPK3VkelFtY23/L9iHoJ3RXfP8BqTbwB4MhirTCfUsdiDIOD8Goz5tyEIFS4mrykdt7YCM/D8Ww9ysHL0enLdgUJKhbseWM51dlPMtJSpwXQKEge72OF0wagQZTeWtF7Egi2I6sDNleqmOw/q/wktgYWJaEKD+euGU5WYhQOUDeqh0/HqM+TydiQh5NXj9iygb6l4hJ+gdsY1vQ4hkuhRDx1oMtey+fpwbk++3hBz8nsO40+AMlyGHzAotZRDyFbLiOnAXNHaaHYljf5jf0='}}



SDO for Bengt-Ã�ke Gelin (6838875):
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SDO for Agneta Malmgren (6838897):
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SDO for Karin Nilsson (6838917):
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SDO for Annika Ekman (6838933):
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SDO for Ann-Cathrine LÃ¶vling (6838950):
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SDO for Tony Forsberg (6838977):
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