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Stenungsunds kommuns revisorer 
    

 

    2019-03-25 

   

 

 Till: Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun 

  

 Revisionsberättelse för år 2018 
 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat verksamheten i 

kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt genom 

utsedda lekmannarevisorer verksamheten i Stenungsundshem AB och 

Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB) samt som revisorer i 

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme under 2018. Vår granskning omfattar 

även kommunens sammanställda redovisning avseende kommunkoncernen. 

 

Styrelser, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten. De ansvarar även 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 avseende kommunen utförts i enlighet med kommunal-

lagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunens 

revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 

omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning.  

 

Vi vill särskilt betona att det finns ett behov av att stärka tydligheten i 

kommunstyrelsens och utskottens protokoll. Otillräcklig tydlighet medför 

risk för bristande förståelse för och verifiering av vilken information 

kommunstyrelsen och utskotten erhåller.  

 

Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, 

Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 460,2 mnkr som avsättning i 

balansräkningen i stället för som en upplysning utanför balansräkningen. 

Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets resultat är 14,2 

mnkr högre redovisat än om lagen följts. Eftersom felen är av betydande 

storlek bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild. 
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Vi bedömer sammantaget att styrelsen, nämnderna och beredningar i 

Stenungsunds 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 

delar kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning 

uppnåtts.  

 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen, 

nämnderna och beredningarna samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

 

Vi tillstyrker också att fullmäktige godkänner kommunens 

årsredovisning för 2018. Den är upprättad i enlighet med den 

kommunala redovisningslagen, med undantag av att pensionsförmåner 

intjänade före år 1998 i sin helhet redovisas som skuld i 

balansräkningen. 

 
 

Vi åberopar bifogad redogörelse samt överlämnade revisionsrapporter. 
 

 

 Stenungsund den 25 mars 2019 
 

  

  

 Leif Johansson Olle Björkman                 

  

 

 

  

 Lennart Frennemo John Rundberg 
 

 

Bilaga 

Till revisionsberättelsen hör bilagan: 

Redogörelse för revisionen år 2018 


