Revisionen 2014
Uppdraget
Revisorerna granskar årligen - i den omfattning som följer av god revisionssed - all
verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens, miljö och byggnämndens och
utskottens verksamhetsområden. Revisorerna granskar även verksamheten i
Stiftelsen Bergagården, Bygdegårdsföreningen Grästorps konserthus, Grästorp
Fjärrvärme AB, Räddningstjänsten Västra Skaraborg samt tre donationsstiftelser,
Syskonen Bengtssons donationsfond, Estrid och Sigfrid Johanssons minnesfond och
Stiftelsen Grästorps kommuns skolsamfond.

Revisionsarbetet
Revisionen granskar kommunens verksamhet, styrning och räkenskaper. Dessutom
granskas om räkenskaperna är riktiga och visar ett rättvisande resultat. I
granskningen av verksamheten och styrningen granskar revisorerna om
verksamheten uppfyller fullmäktiges mål, bedrivs effektivt och följer lagstiftning och
kommunens egna regler. Kommunens revisorer kan inte granska kommunens
myndighetsutövning, t ex beslut om bygglov eller socialbidrag.
Alla nämnder och alla delar av kommunens verksamhet granskas i något avseende
varje år. Granskningen sker löpande under året. Resultat redovisas i
revisionsrapporter, som lämnas bland annat till den berörd styrelse, nämnd och
kommunfullmäktige. De finns också här på hemsidan.
Revisorerna avger en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I den redovisar
revisorerna den granskning de genomfört och tillstyrker - eller avstyrker - att
kommunens styrelse, nämnd och utskott samt de enskilda ledamöterna i dessa
beviljas ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet. Fullmäktige beslutar med
stöd av revisorernas revisionsberättelse.
Revisionsansvaret i den kommunala verksamheten bärs av styrelse, nämnd och
utskott och de enskilda förtroendevalda ledamöterna i dessa. Förvaltningschefer och
förvaltningarnas tjänstemän svarar för sin verksamhet inför sin nämnd eller
styrelse och alltså inte inför kommunens revisorer.

Revisionens organisation
I Grästorps kommun finns fem revisorer. För att underlätta och tydliggöra arbetet
inom revisionen finns en intern arbetsordning och styrdokument upprättade. Varje
revisor är självständig. Om revisorerna inte är eniga får var och en avge sin egen
revisionsberättelse. Fullmäktige väljer en ordförande/sammankallande bland
revisionens ledamöter.
Revisorerna biträds av sakkunniga som de själva utser och anlitar i den omfattning
som behövs. Revisorerna upphandlar de sakkunniga från revisionsföretag på
marknaden.

