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Valda revisorer 
Lerums kommun 

Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits 
i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer 
den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Styrelse, 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 kommunfullmäktige. 

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

Granskningen har utförts enligt 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 ansvarsprövning. I bifogad redogörelse 
framgår de granskningsinsatser som genomförts under året. 

Kommunrevisionen konstaterar att under 2021 har pandemin fortsatt att skapa 
utmaningar för kommunen. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen 
att hantera en global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under 
året på en övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 
krishantering. Den övergripande granskningen visar att kommunstyrelsen och 
nämnderna genom sin krishantering arbetat med att hantera de utmaningar och 
konsekvenser som uppstått med anledning av pandemin. Kommunrevisionen avser att 
fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera 
konsekvenserna av Covid-19. 

Ur redogörelsen vill vi särskilt lyfta den grundläggande granskningen och den löpande 
granskningen. Båda dessa granskningar visar på utvecklingsområden kopplat till 
kommunens arbete med intern kontroll. Ett utvecklingsarbete pågår inom kommunen 
sedan flera år tillbaka. Granskningarna visar att utmaningar fortsatt kvarstår. 
Kommunrevisionen avser att under 2022 fortsatt följa hur kommunstyrelsen arbetar med 
att utveckla intern kontrollarbetet utifrån genomförda granskningar.



Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Lerums 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, med undantag för att även 

pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en avsättning. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit 

tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som kommunfullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 

beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

Vi åberopar bifogad redogörelse. 

Lerum den 17 mars 2022 

ChniJl?ldcl/4~ 
Anna Lena Mellquist 
Ordförande 
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Vice ordförande 

  
Eva Stigsdotter 
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