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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Alvesta kommuns förtroendevalda revisorer granskat Alvesta
kommuns årsredovisning för år 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen
för år 2018.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Alvesta kommun lever upp
till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen
innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god
redovisningssed.
Samtidigt redovisar nämnderna totalt ett underskott om 15 mnkr där nämnden för individ- och familjeomsorg och omsorgsnämnden redovisar väsentliga underskott. Det är därför av största vikt att påbörjade besparingar och effektiviseringar fullföljs av nämnderna.


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

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Verksamhetens nettokostnad uppgår till 97,8 % av
skatter och generella statsbidrag.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är
förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Inget av de fyra fokusområden bedöms som uppfyllda.
Sammanfattningsvis bedömer vi att Alvesta kommun för år 2018 delvis har en god ekonomisk hushållning. Vi ser det som angeläget att aktiviteter och åtgärder med tydlig koppling och effekt på målen vidtas för att förbättra måluppfyllelsen.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är med
följande undantag: redovisning av hyres-/leasingavtal och exploateringsredovisningen,
upprättad enligt god redovisningssed. Noterade fel bedöms sammantaget inte vara väsentliga varför räkenskaperna bedöms vara rättvisande.
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2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens
upprättande.

2.1.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?



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



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning



sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning
för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten och som bedrivs i bolagsform omfattas inte av denna granskning.
Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredovisningen.
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som
görs inom nämnderna är tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens
ekonomiavdelning. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har
följts beroende på om vägledningen har beaktats i årets revisionsplan. Granskningen har
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i
förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på kommunstyrelsens fastställda årsredovisning, 2019-04-09. Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen 2019-04-23.
Rapportens innehåll har sakgranskats av kommunens ekonomichef.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av kommunens verksamhet
Av årsredovisningen framgår till viss del omfattningen av den förväntade utvecklingen
inom olika verksamheter.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Sjukfrånvaron
uppgår till 6,0 % (6,2 % år 2017) I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen
uppgifter om personalen i form av tabeller, diagram och verbal information bl.a. om lönejämställdhet, rehabiliteringsinsatser, pension.
Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. I årsredovisningen ingår likt tidigare år en presentation av nyckeltal från SKL:s undersökning Kommunernas Kvalitet i
Korthet. Resultatet för Alvesta kommun jämförs med medelvärdet för alla deltagande
kommuner inom perspektiven barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.
Vi anser att redovisningen är ett bra sätt att jämföra kvalitén i kommunens verksamheter
mot andra kommuner samt med sig själv över tiden.
Vidare redovisas i förvaltningsberättelsen en miljöredovisning som beskriver kommunens
miljöarbete under det gångna året.
I förvaltningsberättelsen ingår även ett avsnitt avseende intern kontroll och där kommunstyrelsen bedömer att den interna kontrollen i såväl nämnder och bolag fungerar tillfredställande men att det finns utvecklingsområden avseende bolagens processer kring intern
kontroll.
I förvaltningsberättelsen återfinns ett avsnitt rubricerat ”Året i korthet”. I avsnittet redovisas att kommunen står inför stora utmaningar med en ökad befolkning, fortsatt obalans
i vissa av nämndernas ekonomi för år 2018 tillsammans med ansträngda budgetförutsättningar inför 2019 med mycket begränsat utrymme för kostnadsökningar. Kommunens
största utmaning framöver kvarstår som tidigare, det vill säga att stärka den ekonomiska
ställningen för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar utveckling inom samtliga målområden.
Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och verksamhet i form av ett organisationsschema. Därutöver
sker redovisning för respektive bolag i avsnittet ”Nämnds- och bolagsberättelser”. I avsnittet redovisas fakta för de kommunalt ägda företagen. Därutöver i avsnitt ”Ekonomisk
redovisning” redovisas interna mellanhavanden gällande koncernföretagen avseende bl.a.
intäkter, kostnader, fodringar, skulder och koncernbidrag.
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De kommunala företagens verksamhet redovisas med utgångspunkt från gemensamma
rubriker som bl.a. ansvar och uppgifter, sammanfattning av året, ekonomi och framtid.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas i förvaltningsberättelsen och nettoinvesteringarna uppgår
för året till 95 mnkr jämfört med budget på 128 mnkr. Investeringsredovisningen lämnar
uppgifter om respektive nämnds investeringsinkomster, investeringsutgifter och budgetavvikelse. En förteckning över investeringsprojekt lämnas i anslutning till ekonomisk
redovisning. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Driftredovisning
Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas i förvaltningsberättelsen, utförligare
redovisning sker i avsnittet nämndernas redovisning av året. Upplysningar om orsaker till
nämndernas budgetavvikelser lämnas även i denna redovisning. Till viss del lämnas även
åtgärder för de nämnder som redovisar underskott. Utifrån prognos lämnad i samband
med delårsrapport har nämndernas resultat utvecklat sig positivt.
Driftredov isning per näm nd, m nkr
Kommunsty relse
Öv erförmy ndarnämnden

2018

Budget

Budgetav v ikelse

Prognosav v ikelse db

67 ,7

7 3,2

5,5

1 ,7

2,4

1 ,8

-0,6

-0,5

Utbildningsnämnd

534,1

532

-2,1

-6,6

Nämnden för indiv id- och familjeomsorg

1 1 2,9

1 03,1

-9,8

-4,6

48,2

48,2

0

-0,2

342

333,9

-8,1

-9,7

50,5

50,7

0,2

2,9

0,2

0,2

0

0

1158,1

1143,1

-15

-17

Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgsnämnden
Nämnden för samhällsplanering ex VA
Nämnden för my ndighetsutöv ning
Sum m a näm nderna

Nämnden för individ- och familjeomsorg
Nämnden redovisar ett underskott på -9,8 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på att
avdelning barn och familj avviker gentemot budget med -7,3 mnkr och relateras till lägre
intäkter än budgeterat, 10,1 mnkr.
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens totala budgetavvikelse uppgår till -8,1 mnkr. Under året har kommunfullmäktige beviljat tilläggsbudget på 1,8 mnkr. Underskottet beror till störst del på personalkostnader inom äldreomsorgen.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på -2,1 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på högre personalkostnader, 11 mnkr högre än budget samt ökade kostnader för barn
och elever i fristående förskolor och grundskolor.
Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Årets
resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 25,5 mnkr. Kommunen har inga tidigare
negativa resultat att återställa.
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Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagen skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen återfinns en utvärdering av den ekonomiska ställningen. Redovisning sker av ekonomiska nyckeltal bl.a. soliditeten, täckningsgrad för pensionsskulden, investeringstakt och borgensåtaganden. Utvärderingen görs utifrån ett femårsintervall. Mål finns kopplade till god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.
Soliditeten, exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998 uppgår till 65 % (66 %).
Inkluderas pensionsåtaganden intjänade före 1998 (upptagna som ansvarsförbindelse)
uppgår soliditeten till 30 % (29 %). I jämförelse med andra kommuner bör det beaktas att
kommunens verksamhetsfastigheter ägs av Allbohus.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Alvesta kommun lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer
att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.
Vi bedömer att årets resultat om 25,5 mnkr har påverkat kommunens ekonomiska ställning positivt.
Samtidigt redovisar nämnderna totalt ett underskott om 15 mnkr där nämnden för individ- och familjeomsorg och omsorgsnämnden redovisar väsentliga underskott. Det är därför av största vikt att påbörjade besparingar och effektiviseringar fullföljs av nämnderna.

3.2.

God ekonomisk hushållning

3.2.1.

Iakttagelser

Kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning fokuserar på hushållning samt att
öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. En god ekonomisk hushållning innebär för Alvesta kommun att resultatmål för verksamheten, som
är knutna till kommunens vision, vision 2027 ska uppfyllas. En god ekonomisk hushållning definieras som en sammanvägd bedömning av måluppfyllelse av resultatmål och det
finansiella målet om ekonomiska överskott. För år 2018 gör kommunstyrelsen följande
bedömning av måluppfyllelsen:



Det ekonomiska målet uppfylls.
Verksamhetsmålen uppfylls inte.

Sammantaget är kommunstyrelsens bedömning att kravet på god ekonomisk hushållning
delvis uppfylls för år 2018.
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2018:
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Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i budget 2018

Utfall 2018

Verksamhetens nettokostnader får inte
överstiga 99,1 % av skatter och kommunalekonomisk utjämning och generella
statsbidrag, inklusive finansnettot.

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 97,8 %.

Måluppfyllelse
kommunstyrelsens
bedömning
Målet uppfylls.

Mål för verksamheten
Kommunfullmäktige har i budget år 2018 antagit Vision 2027 Alvesta kommun, södra
Sveriges mittpunkt -Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. Till detta finns
fyra fokusområden med tillhörande mål.
•
•
•
•

Hållbar tillväxt
Människors vardag
Barns och ungas behov
Trygg välfärd

Till fokusområden har totalt 7 verksamhetsmål knutits. Flera av dessa mål jämförs med
nyckeltal från Kommunernas Kvalitet i Korthet samt SCB:s medborgarindex.
I kommunens årsredovisning går det att läsa ” Vid bedömning och avstämning av resultat
och måluppfyllelse inom respektive område, är resultatmåtten som beslutats av fullmäktige viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Måtten kompletteras med annan relevant
information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom respektive område.
Bland annat är nämndernas årsrapporter ett viktigt underlag vid bedömningen.” Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning om respektive fokusområde uppfylls, delvis uppfylls eller inte uppfylls. Nedan redovisas kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen.
Fokusområde

Fokusområde innebär att

Kommunstyrelsen
bedömning av
måluppfyllelse
Ej uppfyllt

Avser både tillväxt och minskad
miljöpåverkan för att klara utmaningar
idag och i morgon. Mångsidigt och
livskraftigt näringsliv i hela kommunen.
Invånarnas bakgrund och kompetens tas
tillvara
Människors vardag En kommun där man kan bo och verka med Delvis uppfyllt
stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i
hela kommunen med goda kommunikationer
och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut
i världen. Plats för alla typer av möten mellan
människor.
Barns och ungas
Alla barn och unga ska ges förutsättningar
Delvis uppfyllt
behov
för en bra barndom och en trygg och
utvecklande skolgång. Tidiga och
samordnade insatser från olika
samhällsaktörer arbetar förebyggande med
att förhindra fysisk, psykisk och social
ohälsa.
Skapa förutsättningar för god livskvalitet för Ej uppfyllt
Trygg välfärd
alla. En kommun där människor vill växa
upp, arbeta och bli äldre. Trygg välfärd för
upplevd trygghet.
Hållbar tillväxt
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Indikatorer/ Ej uppfyllt
mått

Delvis
uppfyllt

Uppfyllt

Mätning
ej skett

8

4

-

3

1

3

-

-

2

1

6

1

-

1

4

5

3

-

1

1
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När det gäller fokusområdet barns och ungas behov redovisas att för fyra av 6 mål har
någon mätning inte skett utan planeras genomföras under år 2019.
Planerade och vidtagna åtgärder för de fokusområden som inte bedöms uppfyllas redovisas till viss del.

3.2.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Verksamhetens nettokostnad uppgår till 97,8 % av
skatter och generella statsbidrag.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är
förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Inget av de fyra fokusområden bedöms som uppfyllda. Vi bedömer måluppfyllelsen som svag.
Vi ser det som angeläget att aktiviteter och åtgärder med tydlig koppling och effekt på
målen vidtas för att förbättra måluppfyllelsen.
Sammanfattningsvis bedömer vi att Alvesta kommun för år 2018 delvis har en god ekonomisk hushållning.

3.3.

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och kostnader
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med
föregående år lämnas för varje delpost.
Årets resultat är positivt och uppgår till 25,5 mnkr (53 mnkr). Resultatet innebär en positiv avvikelse mot budget med 14,5 mnkr. Skillnaden mellan åren beror på att kommunen
under år 2017 redovisade realisationsvinster i samband med försäljning av finansiella
placeringar på 32,4 mnkr jämfört med årets 7,6 mnkr. Verksamhetens nettokostnader har
ökat med 1,6 % (6,4 %) och skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 1,8 %
(4,6 %).
I jämförelse med föregående år har verksamhetens kostnader ökat med 28 mnkr och beror på att personalrelaterade kostnader ökat med 39 mnkr och förklaras av generella löneökningar samt fler anställda och ökade pensionskostnader. Kostnaderna för bidrag har
minskat med 9,6 mnkr och förklaras bl.a. av att försörjningsstöd har minskat med 3,3
mnkr.
Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 20,9 mnkr.
Av lämnade upplysningar i årsredovisningen framgår delvis orsakerna till ökningar/minskningar.
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Resultaträkning
Verksamhetens intäkter

Utfall
2017

Utfall
2018

Budget
2018

Budget
avvikelse

336,9

344,9

-1 467,1

-1 494,9

-30,7

-29,8

-30,7

0,9

-1 160,9

-1 179,8

-1 203,4

23,6

Skatteintäkter

805,9

819,2

831,0

-11,8

Generella statsbidrag

358,5

366,1

360,6

5,5

1 164,4

1 185,3

1 191,6

-6,3

Finansiella intäkter

51,0

21,7

25,7

-4,0

varav jämförelsestörande post

32,5

0,0

0,0

0,0

Finansiella kostnader

-1,5

-1,7

-2,9

1,2

53,0

25,5

11,0

14,5

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Summa skatter och statsbidrag

Årets resultat

Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL. Vid granskningen av balansräkningen
har följande avvikelser noterats:


Exploateringsredovisningen avviker från RKR:s idéskrift gällande successiv bokföring av intäkter och kostnader. Detta sker inte löpande allteftersom tomter försäljs. Detta innebär resultatpåverkande konsekvenser. Exploateringsprojektet
Orrakullen redovisas som anläggningstillgång. Projektet ska klassificeras som omsättningstillgång i de delar som avser exploatering. De tillgångar för stadigvarande
bruk eller innehav, d.v.s. tillgångar i ett exploateringsområde som kommunen har
för avsikt att fortsätta äga till exempel gator och park-/grönområden ska redovisas
som anläggningstillgångar.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed. Vid tidpunkten för
vår granskning var inte Alvesta kommunföretag AB reviderat, vilket innebär att vi inte kan
uttala oss om den sammanställda redovisningen.
Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Enligt RKR:s rekommendation 8:2 ska den
sammanställda redovisningen upprättas med enhetliga redovisningsprinciper. Enligt RKR
8.2 ska koncernföretagens avvikande redovisningsprinciper justeras före konsolideringen.
Härvid ska kommunens redovisningsprinciper vara vägledande. Enligt redovisningsprinciperna har några väsentliga avvikelser mot bolagens redovisningsprinciper inte identifierats.
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Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.
Följande avvikelser från god redovisningssed har noterats:


RKR 13:2, Redovisning av hyres-/leasingavtal. Samtliga hyresavtal med Allbohus
klassificeras som operationell leasing. När det gäller hyra av verksamhetsfastigheter där hyresperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska livslängd ska avtalen redovisas som finansiell leasing. Detta påverkat kommun särskilt
då kommunen hyr verksamhetsfastigheterna. Översyn och tillämpning av rekommendationen behöver ske. När det gäller leasing av fordon sker ingen redovisning
av detta

3.3.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är med
följande undantag: redovisning av hyres-/leasingavtal och exploateringsredovisningen,
upprättad enligt god redovisningssed. Noterade fel bedöms sammantaget inte vara väsentliga varför räkenskaperna bedöms vara rättvisande.
Vid tidpunkten för vår granskning var inte Alvesta kommunföretag AB reviderat, vilket
innebär att vi inte kan uttala oss om den sammanställda redovisningen fullt ut.
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