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Revisionsberättelse för år 2020
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 2020 års
granskningar” samt i övriga bifogade rapporter från lekmannarevisorer och
sakkunnigt biträde.
Årets resultat är positivt och uppgår till 97 mnkr. Resultatet innebär en
positiv avvikelse mot budgeterat resultat med 70 mnkr. Kommunen
uppfyller balanskravet och har inga underskott från tidigare år att återställa.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt med undantag för socialnämnden. Socialnämnden
redovisar ett underskott (-13,6 mnkr) för år 2020. Socialnämnden har
beslutat om åtgärder men dessa bedöms inte vara tillräckliga för att nå en
ekonomi i balans.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig. Vi noterar dock att prognossäkerheten under år 2020 inte har
varit helt tillfredsställande.
Vissa övriga brister har även noterats i årets granskningar vilket framgår av
revisorernas redogörelse för 2020.
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Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Detta då de finansiella
målen för 2020 bedöms som uppfyllda.
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2020. Den sammantagna bedömningen enligt
årsredovisningen är att majoriteten av kommunfullmäktiges verksamhetsmål
bedöms ha en utveckling på rätt väg gentemot målbild 2023. Av 20
verksamhetsmål bedöms 15 mål vara på rätt väg, 3 mål bedöms delvis vara
på rätt väg och 2 mål bedöms inte vara på rätt väg.
Kommunstyrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den
samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.
Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.
Bilagor
Till revisionsberättelsen bifogas revisorernas redogörelse för 2020 års
granskningar, granskningsrapporterna från lekmannarevisor i de kommunala
företagen samt en förteckning över de sakkunnigas rapporter i olika
granskningar.
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