Grästorps kommun
Revisionen

Revisorerna i Grästorps kommun

Till
Fullmäktige i Grästorps kommun
organisationsnummer: 212000-1595

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar 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
fullmäktige.
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.
Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för kommunen mot
bakgrund av Covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en
global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Kommunrevisionen avser att fortsatt
följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av Covid-19.
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar 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 beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt
enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.
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Revisionsberättelse för år 2020

Vi åberopar bifogad redogörelse och rapporter.
Carl-Johan Månsson har på grund av jäv inte deltagit i granskningen av miljö- och byggnämnden.
Datum enligt digital underskrift

Carl-Johan Månsson

Ann-Charlotte Carlsson

Stefan Söljemo

Roger Andersson
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Anders Ferrer

Bilaga:
Till revisionsberättelsen hör bilagan:
•

Redogörelse för revisionen år 2020

______________________________________________________________________________________________

Postadress:
Grästorps kommun
467 80 Grästorp

Besöksadress:
Kommunens Hus
Jon Jespersgatan 28
467 31 Grästorp

kommun@grastorp.se
www.grastorp.se
Växel: 0514-580 00
Fax: 0514-580 05
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Nils Anders Ferrer

ANN-CHARLOTTE CARLSSON
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Serienummer: 19780508xxxx
IP: 62.20.xxx.xxx
2021-04-15 12:20:18Z

Undertecknare 2
Serienummer: 19580217xxxx
IP: 212.3.xxx.xxx
2021-04-15 12:33:29Z

CARL-JOHAN MÅNSSON
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