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   Till 
   Fullmäktige i Kumla kommun 
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Revisionsberättelse för år 2019 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse 
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

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

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

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 77,8 mkr för 2019 vilket är 45,5 mkr högre 
än budget.  

Vi bedömer att styrelse och nämnder i Kumla kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll varit tillräcklig.  

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges beslutade 
finansiella mål 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de av 
fullmäktige beslutade målen.  
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Ansvarsprövning 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ. 

 
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2019 godkänns. 

 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 
 
Kumla kommun 2020-04-061 

 
 

Ola Daréus   Björn Eriksson 

 
 

Kurt-Erik Gullberg  IngaLill Eriksson 

 
 

Anna Markström  Per-Arne Mårstad 

 

 

Martin Östlund 

Bilagor: 

Revisorernas redogörelse, bilaga nr 1 
Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Kumla Bostäder AB, bilaga nr 2 
Granskningsrapport från lekmannarevisorn i Drivbänken i Örebro AB, bilaga nr 3 
Granskningsrapport från lekmannarevisorn i Kumla Fastigheter AB, bilaga nr 4 
Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Kumbro Utveckling AB, bilaga nr 5 
Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Kumbro Vind AB, bilaga nr 6 
Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Kumbro Stadsnät AB, bilaga nr 7 
Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Stadsnät i Kumla AB, bilaga 8 
Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Scantec AB, bilaga 9 

 
1 Alla revisorer har den 6 april 2020 godkänt denna revisionsberättelse via mail, revisorerna 
kommer komplettera denna revisionsberättelse med ett signerat original till diariet vid ett senare 
tillfälle.  
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Till kommunfullmäktige 

Revisorernas redogörelse 2019 

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi enligt God revisions-
sed i kommunal verksamhet granskat all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers 
verksamhetsområden och då prövat om: 

 verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

 räkenskaperna är rättvisande 

 den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har en 
väsentlighets- och riskbedömning gjorts. Revisorerna har träffat kommunfullmäktiges presidium 
samt kommunledning och företrädare för nämnder och förvaltningar.  

Under revisionsåret 2019 har genomförts ett antal fördjupade granskningar. Nedan följer en 
sammanfattning av resultatet av de fördjupade granskningar som gjorts avseende revisionsåret 
2019. Det ska dock noteras att resultatet som redovisas för respektive granskning är det som 
redovisades vid den tidpunkt som avrapporteringen gjordes vilket gör att det kan ha skett 
förändringar efter detta tillfälle. 

 

Granskning av samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst kring barn som far illa 
eller är i riskzonen 

Kumla kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska samverkan kring barn som far 
illa eller är i riskzonen.  

I granskningen konstateras att det finns rutiner för orosanmälningar inom förskola och 
grundskola och för handläggning av orosanmälningar inom socialtjänsten. Rutinerna upplevs i 
hög grad vara kända i organisationen och efterlevas. Det kan finnas skäl att se över gällande 
rutin för personal inom förskola och grundskola vid anmälan till socialtjänsten. Vi ser en risk 
med att personal som känner oro kan underlåta att göra en skyndsam anmälan.  

Vi bedömer att det finns samverkan mellan nämnderna och konstaterar att den är under 
gemensam utveckling, vilket vi ser mycket positivt på. I vår granskning kan vi se att det brister i 
samsyn. Med en stärkt samverkan torde emellertid förutsättningarna för samsyn öka.  

Vi kan konstatera att samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst inte följs upp av 
nämnderna. Någon uppföljning och kontroll har heller inte nämnd för livslångt lärande gjort av 
förskole- och skolpersonals kunskap eller följsamhet gentemot gällande styrdokument vad 
orosanmälningar beträffar.  
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Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi  

− nämnd för livslångt lärande och socialnämnden att genom systematiskt kvalitetsarbete 
och intern kontroll följa upp och säkerställa att samverkan för barn som far illa eller är i 
riskzonen sker i enlighet med gällande nationella såväl som kommunala styrdokument. 
(6 kap. 6 § 2 st. KL, 4 kap. 5 § och 3 kap. 3 § 3st. SoL) 

− nämnd för livslångt lärande och socialnämnden att fortsätta arbetet med att skapa 
samsyn kring insatser och öka kunskapen om respektive myndighets uppdrag och 
förutsättningar att vidta åtgärder.  

− nämnd för livslångt lärande och socialnämnden att verka för att stärka samverkan med 
regionen i arbetet kring barn som far illa eller är i riskzonen.   

− nämnd för livslångt lärande att se över rutinen för orosanmälan till socialtjänsten. 

 

Granskning av hur FN:s konvention om barnets rättigheter efterlevs i Kumla kommun  

Kumla kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska hur kommunen rustar sig inför 
att barnkonventionen från och med år 2020 blir lag. Granskningen belyser även i vilken 
utsträckning kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, nämnd för livslångt lärande, 
samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden arbetar för att leva upp till de krav som anges i 
barnkonventionen avseende barnets rättigheter.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen vidtar flera 
åtgärder för att rusta sig inför att barnkonventionen blir svensk lag. En kommunövergripande 
arbetsgrupp har tillsats för att identifiera vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå 
barnkonventionens krav. Vi ser däremot en risk att arbetsgruppen inte kommer hinna genomföra 
sitt arbete fullt ut innan lagen träder i kraft 1 januari 2020.  

Vi ser även en stor brist i att kommunen inte följer det kommunfullmäktigebeslut som fattades 
år 2013 avseende kommunens arbete utifrån barnkonventionen. Vidare menar vi att 
barnkonventionen inte på ett tydligt sätt inkluderas i kommunens mål- och styrmodell, vilket 
innebär att det i dagsläget saknas styrning som säkerställer att barnkonventionens artiklar 
beaktas.  

Utifrån granskningen kan vi konstatera att Kumla kommun ytterligare kan utveckla styrning, 
personalens kännedom och arbetssätt för att leva upp till de krav som anges i barnkonventionen 
avseende barnets rättigheter. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att 

− Säkerställa att kommunfullmäktiges beslut avseende implementering av 
barnkonventionen i kommunens styrmodell och upprättande av barnbokslut efterlevs, 
alternativt föreslå till kommunfullmäktige att fatta beslut att beslutet inte längre gäller.  

− Följa upp arbetsgruppens förberedelser och säkerställa att kommunen hinner vidta 
tillräckliga åtgärder för att 1 januari 2020 leva upp till barnkonventionens krav.  
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Granskning av delårsbokslut 2019-01-01 - 2019-08-31 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 
2019-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas 
delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Resultatet för perioden är positivt med 71,1 mkr. I och med att kommunen ändrat 
redovisningsperiod för delåret, från 30/6 till 31/8 kan resultatet inte jämföras med föregående år. 
För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 71,2 mkr vilket är 38,8 mkr högre än budget. 

Kommunen har, likt föregående år, valt att inte redovisa förändring av semesterlöneskuld i 
delårsrapporten. Med hänsyn tagen till denna hade resultatet per 2019-08-31 uppgått till 95,3 
mkr. Förändring kommer att redovisas i sin helhet i årsbokslutet. Upplysning om detta finns i 
delårsrapporten. Vår bedömning är att kommunens resultat och ställning per 2019-08-31, 
bortsett från den ej redovisade förändringen av semesterlöneskulden, i allt väsentligt är 
rättvisande. 

Enligt prognos föreligger ett totalt överskott inom driftredovisningen exklusive 
finansförvaltningen om 16,8 mkr jämfört med budget, varav kommunstyrelsen prognostiserar ett 
överskott om 13,4 mkr.  

I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2019 finns fem finansiella målsättningar. Enligt 
prognosen för 2019 bedöms samtliga fem finansiella resultatmål vara uppnådda vid årets slut. 

När det gäller de verksamhetsmässiga målen av betydelse för god ekonomisk hushållning har 
fullmäktige beslutat om målsättningar inom nio strategiska områden. Någon samlad redovisning 
av måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga målen finns inte i delårsrapporten. 

Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål fullmäktige 
beslutat om. Utifrån redovisningen i delårsrapporten är det inte möjligt att göra någon 
bedömning av om resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga målen fullmäktige beslutat 
om. 
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Granskning av kommunens arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen 

Kumla kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska hur kommunen arbetar för att 
säkerställa kompetensförsörjningen.  

Eftersom det är kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet avgränsas granskningen till att 
omfatta kommunstyrelsen. Trots att kommunstyrelsen har det formella arbetsgivaransvaret anser 
vi att nämnderna i högre grad bör ha en roll i arbetet med kompetensförsörjningen då det är en 
förutsättning att den fungerar för att nämnderna ska kunna uppfylla sitt verksamhetsansvar. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Kumla kommun i stora delar 
arbetar på ett aktivt sätt med kompetensförsörjningen. Vi anser dock att det finns områden som 
kan utvecklas och förtydligas. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa att 
kompetensförsörjningsplanerna utvecklas genom att: 

– Förtydliga var beslut om kompetensförsörjningsplanerna ska tas samt till vem 
rapporteringen ska ske. 

– Förtydliga vilken roll nämnderna har i arbetet med kompetensförsörjningen samt vilken 
rapportering de ska få. 

– Planerna utformas så att de är likartade avseende innehåll under varje rubrik.  

– Planerna har en tydlig koppling till kommunfullmäktiges personalpolitiska program, 
nämndens mål och förvaltningens verksamhetsplan. 

– En tydligare redogörelse av kompetensförsörjningsbehoven på kort och lång sikt finns i 
kompetensförsörjningsplanerna. 

Avseende arbetet med kompetensutveckling av befintlig personal rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att säkerställa att: 

– Det förtydligas i dokumentet ”Vägledning utvecklingssamtal och lönesamtal” att 
utvecklingssamtalet ska leda till att det tas fram en tydlig och framåtsiktande 
kompetensutvecklingsplan. 

– Uppföljning görs av att alla medarbetare har haft utvecklingssamtal med sin chef 
årligen. 
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Granskning av nämndledamöters närvaro  
Kumla kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska närvaron bland ledamöterna i 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, myndighetsnämnden, nämnd för livslångt 
lärande, samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden.  

Ansvaret i styrelse och nämnder är i grunden kollektivt. Dock kan det individuella ansvaret 
prövas om en enskild ledamot exempelvis agerat uppenbart passivt. Uppenbar passivitet från en 
enskild ledamot kan föreligga vid upprepad frånvaro från nämndens sammanträden eller om 
ledamoten återkommande avstår från att delta i beslutsfattande. 

I granskningen framkommer att den genomsnittliga närvaron i kommunens nämnder uppgår till 
87 %, vilket enligt vår bedömning är tillfyllest för kommunen som helhet. Dock framgår relativt 
stora variationer inom de olika nämnderna, från ledamöter med hundraprocentig närvaro till 
ledamöter som inte har någon närvaro alls. 

I denna granskning har vi inte tittat närmare på omständigheterna kring de enskilda 
ledamöternas frånvaro, varför vi inte heller gör några bedömningar avseende enskilda 
ledamöters ansvarstagande. Generellt menar vi dock att en ledamot som har uppenbara 
svårigheter att fullgöra sitt uppdrag bör avsäga sig uppdraget.  

Vi utgår från att nämnderna vid upprepad frånvaro förhör sig om orsakerna till frånvaron och 
om det bedöms nödvändigt, uppmanar vederbörande att avsäga sig sitt uppdrag.  

Revisionen kommer även fortsatt att följa närvaron bland nämndledamöterna. 

Utöver det revisionsansvar varje enskild ledamot har enligt kommunallagen vill vi även lyfta 
fram att de berörda partierna har ett praktiskt ansvar för att dess representanter fullgör sina 
uppdrag. Enligt vår mening torde berörda partier ha ett intresse av att de personer som fått 
förtroendet att representera partiet och dess väljare, i möjligaste mån deltar i sammanträden. Om 
det föreligger svårigheter hos en partiföreträdare att fullgöra uppdraget bör partiet ge ansvaret 
och förtroendet vidare. 

 

Grundläggande granskning 2019 

Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet. För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika 
metoder och tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder 
och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Enligt god revisionssed i 
kommunal verksamhet indelas den årliga granskningen i framförallt tre huvuddelar; 
grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av delårsrapport och 
årsredovisning.  

I den grundläggande granskningen ingår de delar av revisionen som genomförs oavsett vilken 
riskbedömning som har gjorts. I fokus för den grundläggande granskningen är främst styrelsens 
och nämndernas målarbete samt interna styrning och kontroll. 
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Inom ramen för den grundläggande granskning har det från nämndföreträdare uttryckts att 
ledamöterna i första hand behöver ha förståelse för de verksamhetsspecifika frågor som 
nämnden hanterar, därefter kan de utbildas i hur nämnden arbetar med ledning, styrning och 
uppföljning samt vilket ansvar man som ledamot har för detta.   

Vi anser dock att nämndernas ledamöter i första hand borde sättas in i vad det innebär att vara 
förtroendevald och hur långt ens ansvar sträcker sig. Om en ledamot ”matas” med 
verksamhetsspecifik kunskap utan att först ha getts förutsättningar för att förstå sin roll och sitt 
uppdrag kan det vara svårt att veta hur den verksamhetsspecifika kunskapen ska hanteras.  

Även om vi noterar att mycket gjorts under de senaste åren när det gäller utbildning av 
förtroendevalda anser vi att det alltjämt finns ett behov av att prioritera den frågan. 

I sammanhanget vill vi även lyfta fram det gemensamma ansvar som åvilar nämndledamöterna. 
En nämnd har ett gemensamt ansvar att genomföra det uppdrag fullmäktige gett nämnden. Detta 
ansvar åvilar samtliga ledamöter i nämnden, oavsett partitillhörighet eller roll i nämnden. Ur det 
perspektivet är det angeläget att finna arbetsformer som möjliggör för samtliga att vara 
tillräckligt insatta i de frågor som nämnden ska avgöra.  

Det ska också framhållas att alla i en nämnd (vilket inkluderar kommunstyrelsen) har ansvar att 
delta i de beslut som fattas. Utifrån revisionens perspektiv kan därmed kritik riktas mot enskild 
ledamot eller en grupp av ledamöter om de har visat uppenbar passivitet i form av upprepat 
avstående från att medverka i beslutsfattande. 

 

Granskning av effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten  

Kumla kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska hur socialnämnden arbetar får 
att nå hög personalkontinuitet och goda möjligheter för äldre och funktionsnedsatta att påverka 
när insatser utförs. Syftet har vidare varit att granska kostnadsutvecklingen och att bedöma om 
nämndens verksamhet bedrivs effektivt. Uppdraget avser 2019 års revision. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är socialnämnden på många sätt 
arbetar ändamålsenligt får att nå hög personalkontinuitet och goda möjligheter för äldre och 
funktionsnedsatta att påverka när insatser utförs. När det gäller frågan om nämndens verksamhet 
bedrivs effektivt är vår slutsats att såväl goda intentioner som viss förbättringspotential finns. 

Granskningens slutsatser och rekommendationer sammanfattas i följande punkter: 

– Under 2018 genomfördes ett arbete som medförde att personalkontinuiteten inom 
hemtjänsten förbättrades. Ingen fortsatt förbättring har ägt rum under 2019 och Kumla 
ligger fortfarande sämre till än genomsnittskommunen i riket och länet. Vi 
rekommenderar därför att socialnämnden vidtar åtgärder för att ytterligare förbättra 
personalkontinuiteten. 

– Kommunen tar månatligen tar fram egen statistik för att följa personalkontinuiteten för 
hela hemtjänsten, men inte för hemtjänstens enheter. Vi rekommenderar att statistik 
några gånger per år tas fram per enhet. Därmed kan eventuella skillnader i 
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personalkontinuitet mellan grupper identifieras vilket gör att goda exempel kan 
identifieras och spridas. 

– Kontaktmannaskap och genomförandeplaner används inom alla verksamheter. I princip 
alla brukare har en eller två kontaktansvariga och en aktuell genomförandeplan. Vår 
bedömning är att alla granskade verksamheter arbetar på ett ändamålsenligt sätt inom 
dessa områden.  

– Äldreomsorgen och LSS-verksamheten arbetar på ett bra sätt för att säkerställa att 
brukarnas individuella behov ligger till grund för planeringen av de dagliga insatserna 
och personalens arbetsscheman. 

– Kostnaden per brukare i Kumlas särskilda boenden har sjunkit de senaste åren och 
ligger nu i nivå med genomsnittskommunen i riket och länet. Med en 
genomsnittskostnad på 399 697 kr per hemtjänsttagare ligger dock Kumla ca 120 tkr 
över snittet i riket. Nämnden har inte lyckats identifiera varför Kumla har så höga 
kostnader. Vi rekommenderar därför att en sådan utredning genomförs samt att mål 
sätts upp om att kostnaderna ska minska.  

– Kumla har låga kostnader per plats i LSS-verksamheten samtidigt som ovanligt många 
personer är beviljade LSS-insats. Dessutom ökar andelen i Kumla medan den ligger still 
i riket och länet. Ur ett ekonomiskt perspektiv behöver det inte vara negativt att Kumla 
har en hög andel personer som beviljats LSS-insats eftersom kommunen kompenseras 
via ett nationellt utjämningssystem. Oavsett vilka de ekonomiska konsekvenserna är bör 
dock nämnden ha kännedom om varför en ovanligt hög andel Kumlabor är beviljade 
insats enligt LSS. Vi rekommenderar därför att denna fråga utreds. 

– Inom hemtjänsten behövs endast ca 89 procent av den budget som nämnden har anslagit 
för hemtjänst för att utföra de timmar som årets budget baseras på. Trots det har den 
överskjutande delen fördelats ut på hemtjänsten vilket medför att hemtjänsten har en för 
hög budget. Inom personlig assistans råder ett motsatt förhållande eftersom budgeten 
inte täcker de förväntade volymerna. Vi rekommenderar därför att åtgärder vidtas för 
att säkerställa att de budgetar som upprättas baseras på rimliga antaganden om 
kommande års volymer. 

– De rutiner, mallar och arbetssätt som har tagits fram för ekonomiuppföljning och 
upprättande av prognos är på många sätt bra. Det förekommer dock att enhetschefer 
som prognostiserar underskott inte föreslår åtgärder trots att de ska göra det enligt 
gällande rutiner. Vi rekommenderar därför att åtgärder vidtas som säkerställer att 
budgetansvariga chefer föreslår åtgärder för ekonomi i balans vid befarade underskott. 

– Under de senaste åren har flertalet verksamheter som omfattas av denna granskning 
genomfört förändringar för att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv organisation. 
Vår bedömning är att arbetet har varit framgångsrikt. 

– Många kommuner har svårt att rekrytera utbildad personal inom flera av socialtjänstens 
yrkeskategorier. I Kumla har dock både LSS-verksamheten och äldreomsorgen lyckats 
bra med att attrahera utbildad personal. 
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Granskning avseende Bokslut och årsredovisning 2019 

Kommunrevisorerna i Kumla kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2019.  

Vår bedömning är att årsredovisningen för år 2019 i allt väsentligt har upprättats enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.  

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 77,8 mkr för 2019 vilket är 45,5 mkr över budget.  

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 44,7 mkr eller ca 3,7 % under året medan skatter och 
statsbidrag ökade med 4,0 %. 

Samtliga nämnder redovisar överskott mot budget förutom nämnd för livslångt lärande som 
redovisar ett underskott med 723 tkr, vilket i princip är att betrakta som ett nollresultat. 
Sammantaget driftresultat uppgår till 19,2 mkr.  

Vi bedömer att kommunen klarar balanskravet för år 2019. 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. 

I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2019 finns fem finansiella målsättningar 
formulerade. Samtliga finansiella mål har uppnåtts under 2019.  

Kumla kommun tillämpar en styrmodell med mål inom nio strategiska områden. Måluppfyllelsen 
mäts genom ett antal olika mått på olika nivåer. Den totala måluppfyllelsen 2019 när det gäller de 
verksamhetsmässiga målen av betydelse för god ekonomisk hushållning bedöms genom 
uppföljning av 34 uppföljningsmått, varav 20 kommunövergripande samt 14 nämndspecifika mått 
som anses ”särskilt viktiga”. Av dessa totalt 34 mått har 15 uppnåtts medan tio inte uppnåtts. 
Resterande nio mått bedöms vara delvis/godtagbart uppnådda. 

Enligt årsredovisningen uppgår den sammanlagda måluppfyllelsen 2019 endast till 57,5 procent, 
vilket är en minskning med sju procentenheter från föregående år.  

Vi noterar att det saknas mål för god ekonomisk hushållning för de kommunala koncernföretagen. 
Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att verka för att inkludera de kommunala 
koncernföretagen i målen för god ekonomisk hushållning.  

 



Granskningsrapport 

Lekmannarevisorerna i 

Kumla Bostäder AB, 

Kumla kommun 2020-03-20 

Till  
Årsstämman i Kumla Bostäder AB 
organisationsnummer 556477-1359 

Fullmäktige i Kumla kommun 
organisationsnummer 212000-1975 

Granskningsrapport för år 2019 
Vi, av fullmäktige i Kumla kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kumla Bostäder AB:s 
verksamhet. 

Styrelse och vd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 
beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och fastställda 
ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grand 
för bedömning och prövning. 

Vi har under året löpande följt styrelseprotokoll samt på annat sätt informerat oss om bolagets 
verksamhet. Vi har även tagit del av bolagets årsredovisning. 

På vårt uppdrag har därtill KPMG genomfört en fördjupad granskning gällande bolagets 
förutsättningar för att bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete. Granskningen visar att Kumla Bostäder 
AB har höga ambitioner för sitt miljö- och klimatarbete, men att det saknas en tydlig röd tråd med 
fokus på önskvärda resultat och effekter från kommunens miljöprogram till bolagets miljöpolicy, 
affärs- och miljöplan. Vidare visar granskningen att Kumla Bostäder AB:s styrning, uppföljning och 
genomförande av sitt hållbarhetsarbete ger en god grund för att fullt ut svara upp emot kriterierna för 
god hållbarhetsredovisning. Det ska dock noteras att det inte finns några krav, vare sig från ägaren 
eller utifrån Arsredovisningslagen, på bolaget att ta fram en hållbarhetsredovisning. 

I likhet med föregående år saknar vi en tydlig och sammanhållen redogörelse när det gäller de av 
fullmäktige fastställda direktiven avseende bolagets verksamhet. Enligt vår mening kan en sådan 
redogörelse med fördel framgå av förvaltningsberättelsen eller den bolagsstyrningsrapport som, enligt 
gällande Bolagspolicy, årligen tas fram. 
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Kumla kommun 2020-03-20 

< 

s Kurt-Erik Gullberg 
Lekmannarevisor Lekmannarevisor 

Granskningsrapport 

Lekmannarevisorerna i 

Kumla Bostäder AB, 

Kumla kommun 2020-03-20 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 
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Granskningsrapport 

Lekmannarevisorn i 

Drivbänken i Örebro AB, 
Kumla kommun 2020-03-20 

Till  

Årsstämman i Drivbänken i Örebro AB 
organisationsnummer 556470-0663 

Fullmäktige i Kumla kommun 
organisationsnummer 212000-1975 

Granskningsrapport för år 2019 
Jag, av fullmäktige i Kumla kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Drivbänken i Örebro AB:s 

verksamhet. 

Styrelse och vd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 

beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten 

bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och fastställda 
ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 

för bedömning och prövning. 

Jag har under året löpande följt styrelseprotokoll samt på annat sätt informerat mig om bolagets 

verksamhet. Jag har även tagit del av bolagets årsredovisning. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Kumla kommun 2020-03-20 

Lekmannarevisor 



Granskningsrapport 

Lekmannarevisorn i 

Kumla Fastigheter AB, 
Kumla kommun 2020-03-24 

Till 

Arsstämman i Kumla Fastigheter AB 
organisationsnummer 556095-9693 

Fullmäktige i Kumla kommun 
organisationsnummer 212000-1975 

Granskningsrapport för år 2019 
Jag, av fullmäktige i Kumla kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Kumla Fastigheter AB:s 
verksamhet. 

Styrelse och vd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 

beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och fastställda 

ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning. 

Jag har under året löpande följt styrelseprotokoll  saint  på annat sätt informerat mig om bolagets 
verksamhet Jag har även tagit del av bolagets årsredovisning. 

Enligt min mening kan förvaltningsberättelsen med fördel innehålla en tydligare återrapportering 
utifrån de av fullmäktige fastställda direktiven avseende bolagets verksamhet. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Kumla kommun 2020-03-24 

(-Ola arens 
Lekmarmarevisor 



Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13 § aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i

KumBro Utveckling AB

Org nr 556914-8223

Vi, av fullmäktige i Kumla kommun och Örebro kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat KumBro Utveckling ABs verksamhet för år
2019.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och
en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets
interna kontroll har varit tillräcklig.

Örebro den /\ y^c^^ .A ^̂ c

./••

-^T^
Bengt Wentzel Bj^rn Eriksson
Lekmannarevisor Lejkmannarevisor



Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13 § aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i

KumBroVindAB

Org nr 556914-8249

Vi, av fullmäktige i Kumla kommun och Örebro kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat KumBro Vind ABs verksamhet för år 2019.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och
en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets
interna kontroll har varit tillräcklig.

Örebro den å )\\c\\':. •Å(^C.

J-M
BengtWentzel ' \^ Bjöi-n Eriksson
Lekmannarevisor Lelcmannarevisor



Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13 § aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i

KumBro Stadsnät AB

Org nr 556611-7619

Vi, av fullmäktige i Kumla kommun och Örebro kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat KumBro Stadsnät ABs verksamhet för år 2019.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och
en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets
interna kontroll har varit tillräcklig.

Örebro den 4 mrus ^^'0

-T^""""- ' ii.

Bengt Wentzel Björn ErfR§^on
Lekmannarevisor Le]unannarevisor



Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13 § aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i

Stadsnät i Kumla AB

Org nr 556665-2698

Vi, av fullmäktige i Kumla kommun och Örebro kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat Stadsnät i Kumla ABs verksamhet för år 2019.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och
en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets
interna kontroll har varit tillräcklig.

Örebro den /4 ^^-- ^<~^c

"^ O/ ^ ^ ' ^ 1 /^iyA--^o"'
Bengt Wentzel ~&jorn Eriksson
Lekmannarevisor Le^mannarevisor
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