
 

Revisorerna i Bromölla kommun  Bromölla den 14 april 2021 

Fullmäktige i Bromölla kommun, 
organisationsnummer 212000-0894 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och 
fullmäktigeberedningar. Genom utsedda lekmannarevisorer och revisorer har den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag, stiftelse, kommunalförbund och förbund granskats. Granskningarna har utförts av 
sakkunniga som biträder revisorerna.  

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 och 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. Granskningarna har utförts enligt kommunallag, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 

Revisorerna bedömer 2020 

• Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med god ekonomisk hushållning samt 
att de finansiella målen och verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt inte har uppnåtts.  

• Vi bedömer att kommunstyrelsen har och som de haft vetskap om presenterat ett bristfälligt 
budgetunderlag som inte varit finansierat till fullmäktige för beslut. 

• Vi bedömer att kommunstyrelsens inte har en ändamålsenlig budgetberedning och efterföljande 
budgetprocess.  

• Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig ekonomistyrning och kostnadskontroll av 
sin förvaltning. 

• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Revisorernas utlåtande 2020 

• Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen för bristande måluppfyllelse vad gäller de finansiella målen. 
• Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen för brister i god ekonomisk hushållning. 
• Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och ledning av ekonomin.  
• Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen som genom passivitet och bristande uppsikt inte har en 

ändamålsenlig budgetberedning och efterföljande budgetprocess. 

Utifrån årets gjorda bedömningar och utlåtande samt med beaktande av föregående års riktade kritik och 
anmärkning avstyrker vi att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för övriga nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i 
dessa organ. 

 
Christina Persson        Hans Forsberg  Henrik Bengtsson       Joachim Bengtsson        Ulf Hansson            
Revisor               Revisor                    Revisor              Revisor    Revisor 



Bilaga 

Till grund för revisionsberättelsen hör genomförda och tidigare presenterade 
granskningar som: 

• Granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess 
• Granskning av Iakttagelser vid fördjupad granskning av utbetald inkomstersättning vid 

uppgivandet av förlorad arbetsinkomst 
• Granskning av Ärendeberedning av p.6, Förslag till nytt reglemente för revisorerna i Sölvesborg 

Bromölla kommunalförbund (SBKF), vid fullmäktigemöte den 28 sep 2020 
• Granskning av Ändamålsenlighet och intern kontroll vad gäller ägande/nyttjande av två 

fastigheter 
• Översiktlig granskning av Delårsrapport 2020-08-31. 
• Kartläggning av Underlag för budget 2020 avseende verksamheten för Stöd och omsorg 
• Granskning av Ägarstyrning i specifika ärenden (läs VA-avgift och OPS-avtal) 
• Granskning av Ekonomistyrning och kostnadskontroll inom Stöd och omsorg  
• Granskning av Årsbokslut 2020. 
• Lekmannarevisorns Granskningsrapport, AB Bromöllahem. 
• Lekmannarevisorns Granskningsrapport, Bromölla Fritidscenter AB. 
• Lekmannarevisorns Granskningsrapport, BEVAB. 
• Revisionsberättelse Bromölla Industristiftelse. 
• Revisionsberättelse för AV Media Skåne. 
• Revisionsberättelse för Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 
 

 
Styrelse, nämnder och beredning som avses: 

• Tillfällig beredning, Kommunstyrelsen, Myndighetsnämnden, Valnämnden, 
Överförmyndarnämnden 


