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Revis ionsberättelse 20 1 I
Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda lek-
mannarevisorer i AB Össebyhus, Vallentuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB och Val-
lentunavatten AB även verksamheten i dessa företag under år zor8.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt
att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam-
het och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och in-
riktning samt givit de resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas verksamhetsberät-
telse för 2018" och öwiga till berättelsen bifogade bilagor.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på g+ mnkr. Balanskravsresultatet är 3r,r mnkr
och uppfyller därmed kommunallagens krav på ekonomi i balans och kommunfullmäkti-
ges finansiella måI. Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott mot budget om 6,7
mnkr. Budgetöverskottet för kommunen som helhet förHaras bland annat av e;iploate-
ringsvinster (+ t4,T mnkr) och minskade räntekostnader (+ 9,3 mnkr).

Den i särklass största awikelsen är socialnämndens underskott med 3r,z mnkr. Social-
nämndens stora underskott balanseras till stor del upp av ett överskott pâ, tT,tmnkr för
kommunstyrelsen.

Kommunens socialnämnd är sþldig att rapportera till IVO om beviljatbistånd enligt SoL
och insatser enligt LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även
rapportera om en insats har avbrutits och inte verkstdllts på nytt inom tre månader. Sam-
tidigt med rapporteringen till IVO ska beslutet sändas till Kommunfullmäktige och reviso-
rerna för kännedom.

Revisionen har löpande fått sådan information. Antalet icke verkstállda beslut har fortsatt
varit relativt högt. Vid utgången av fiärde kvartalet 2ot8 var läget följande. Socialförvalt-
ningen har fyra (+) icke verkställda beslut enligt + kap. r $ SoL och sjutton (r7) icke verk-
ställda beslut enligt 9 $ punkterna z-ro LSS.

Anledningen till att beslut inte kunnat verkställas är enligt förvaltning och nämnd i hu-
vudsak resursbrist samt att flera av de som fått positivt besked inte velat utnyttja erbju-
dandet.

Om beviljade insatser inte verkställs inom tre månader kan konsekvenserna bli att kom-
munen kan åläggas att betala vite. Revisionen kommer uppmärksamt att följa utvecHing-
en.
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Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar:

Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och nämnderna i Vallentuna kommun
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt âr rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll sammantaget i stort sett va-
rit tillräcklig. Vi delar kommunstyrelsens bedömning att internkontrollen kan utvecklas
och förbättras.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med fullmáktiges mål för
god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.

Vi bedömer, utifrän årsredovisningen, att resultatet är delvis förenligt med fullmäktiges
övergripande verksamhetsmål.

Ansvarsfrihet och årsredovisning

Vi tillstyrker

att fullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroen-
devalda i dessa organ ansvarsfrihet.

att fullmäktige godkännerkommunens årsredovisning. Den är upprättad i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och redovisningssed.
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Hans Strandin

Vice ordförande

Till revisionsberättelsen hör büagornal

Revisorernas verksamhetsberättelse för år zorS
De salilkunnigas rapporter i olika granskningar
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB össebyhus, Vallentuna Förvalt-
nings AB, Roslagsvatten AB och Vallentunavatten AB
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i An össebyhus, org.nr 556tt7-4g59

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB össebyhus för år zor8.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rätvisande bild avAB Ossebyhuss finansiella stâllning per den 3r december zorS och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens öwiga delar.

Jag tillslyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för AB össebyhus.

Grundfir uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards onAuditing (iSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansv.ar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
AB Ossebyhus enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens ansuor

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar s$relsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Reuisorns tnsuar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

En yfterligare beskrirming av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: lr.ww.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrir¡ning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för AB
össebyhus för år zorS samt av förslaget till dispositioner beträffande bolageis vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
sþrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grundfir uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.- Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till AB Ossebyhus enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt 1'rkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens znsuar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fcirlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med häns1.n till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

Reuísorns ensuar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:

' företagit någon åtgärd eller gjort sig sþldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningssþldighet
mot bolaget

' på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner avbolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningssþldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

En ltterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskril'ning är en del av revisionsberättelsen.

Vallentuna den rz februari zorg

Auktoriserad
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Vallentuna Förvaltnings AB, org.nr 556o8o-r53r

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Vallentuna Förvaltnings AB för år zor8.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rätvisande bild av Vallentuna Förvaltnings ABs finansiella ställning per den 3r december
zorS och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens öwiga delar.

Jag tillsþrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Vallentuna
Förvaltnings AB.

Grund jör uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
Vallentuna Förvaltnings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ör'rigt fuUgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens ansuer
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en räftvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Reuisorns znsuzr
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

' identifierar och bedömerjag riskerna fcir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som ä¡ tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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' skaffar jag mig en förståelse av den del avbolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig
om effektiviteten i den interna kontrollen.

' uwärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

' drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaltor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatse¡ baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.

' utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rätlvisande bild.

Jag måste informera st)'relsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en revision av styrelsens f<irvaltning för Vallentuna
Förvaltnings AB för år zorS samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundftr uttalenden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Vallentuna Förvaltnings AB enligt god revisorssed i Sverige
och har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens ensuar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänslm tiIl de krav
sombolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställerpå storleken avbolagets egnakapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

Reuisorns znsuzr
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
¡evisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon stlrelseledamot i något väsentligt
avseende:

' friretagit någon åtgärd eller gjort sig sþldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningssþldighet
mot bolaget

' på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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Mitt måI beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst elÌer förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningssþldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använderjag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär attjag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation.
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Vallentuna den rz februari zorg
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Årsredovisning

Jan Winberg
Av fullmäktige i Österåker kommun  
utsedd lekmannarevisor

Anders Haglund  
Av fullmäktige i Vaxholms stad  
utsedd lekmannarevisor

Lars-Olof Laurén  
Av fullmäktige i Ekerö kommun  
utsedd lekmannarevisor

Rune Lundin  
Av fullmäktige i Knivsta kommun 
utsedd lekmannarevisor

Claes-Robert von Post  
Av fullmäktige i Vallentuna kommun  
utsedd lekmannarevisor

Granskningsrapport för år 2018
Vi har granskat bolagets verksamhet  
under år 2018

Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har 
granskat Roslagsvatten Aktiebolags verksamhet.  
Vi har biträtts av EY i vår granskning. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs 
i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verk-
samhet och kontroll och pröva om verksamheten 
bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, 
kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Under året har vi träffat bolagets verkställande 
ledning vid två tillfällen för att informera oss om 
utvecklingen i verksamheten. Vi har vid tre tillfällen 
också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för 
att stämma av våra respektive granskningsinsatser 
och resultatet av dessa. Vi har gått igenom styrelse-
protokoll och andra väsentliga styrdokument.

Under året har vi genomfört en fördjupad gransk-
ning av bolagets kris- och katastrofberedskap. 
Granskningen har genomförts genom intervjuer 
samt granskning av styrdokument. Vår bedömning 
är att bolaget har en ändamålsenlig kris- och kata-
strofberedskap, i allt väsentligt. Den fördjupade 
granskningen har avrapporterats i separat rapport.
 
I bolagets ägardirektiv anges flera viktiga styrsignaler 
som styrelsen har att beakta i sin styrning. Vi anser 
dock inte att styrelsen på ett tillräckligt tydligt sätt 
i årsredovisningen redogjort för huruvida gällande 
ägardirektiv uppfylls eller inte för år 2018. Vår 
be- 
dömning är att styrelsen måste utveckla utvärdering 
och analys rörande måluppfyllelse på ett tydligare 

sätt framgent, med utgångspunkt från gällande 
ägardirektiv. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet 
har skötts på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt samt med en 
tillräcklig intern kontroll. 

Åkersberga den 15 mars 2019 
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