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Revisionsberättelse för år 2015
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och utskott och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer i den verksamhet som bedrivits i kommunens närstående
företag eller stiftelser.
Styrelse, nämnder och utskott ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för
återredovisning till kommunfullmäktige.
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
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och utskott i Grästorps 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, nämndernas och utskotts interna kontroll har varit
tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Däremot bedömer vi att
kommunstyrelsen bör utveckla en tydlig definition för vilken måluppfyllelse som krävs
ayseende de verksamhetsmässiga målen för att uppnå god ekonomisk hushållning.
Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder
och utskott samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för
2015.
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Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter som av revisionen redovisats löpande.
Grästorp den 7 april 2016
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Bokslutsrapport
Delårsrapport
Granskning av kompetensförsörjning
Granskning av kvalitet i grundskolan
Granskningsredogörelse
Löpande granskning
Uppföljning av 2012 års granskning av kvalitet i äldreomsorgen
Årlig grundläggande granskning
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