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Revisorerna i Boxholms kommun                      
 
 
Till kommunfullmäktige i Boxholms kommun 
 
 

Revisionsberättelse för år 2020 
 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits 
i styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten 
i kommunens bolag. 
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Styrelse och nämnder ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll samt att det sker en kontinuerlig återredovisning till 
fullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar för att granska verksamhet, den interna kontrollen och 
räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i den 
kommunala verksamheten och kommunens revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som har varit 
möjlig utifrån revisionens budget.  
 
Kommunrevisionen har genomfört följande särskilda granskningar: 
 
- Granskning av delårsbokslut 2020 
- Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020 
- Granskning av fastighetsförvärv 
 
Utifrån genomförd granskning avseende fastighetsförvärv anser revisorerna att 
kommunstyrelsens ärendeberedning måste förbättras.  
 
Enligt Kommunallagen ska det finnas en uppföljning av de mål som har 
betydelse för god ekonomiska hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt 
tre finansiella mål och enligt årsredovisningen bedöms endast ett av dessa ha 
uppnåtts. Därmed bedömer vi att god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts 
ur ett finansiellt perspektiv. För verksamheterna har 47 mål fastställts, varav 33 
mål bedöms ha uppnåtts.  
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Det fanns ett negativt balanskravsresultat om 10 867 tkr att återställa från 
tidigare år, vilket har återställts i sin helhet under året. 
 
 
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Boxholms kommun i 
stort bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
 
Vi bedömer att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig.  
 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige har 
uppställt. 

 
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2020 
godkänns.  
 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
 
Vi åberopar sedan tidigare avlämnade redogörelser och rapporter. 
 
Boxholms kommun 2021-03-31  
 
 
 
Per-Arne Löfving* 
Ordförande                                                                                                                     

   Gunnar Andersson* 
      Vice ordförande 
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Ylwa Söderström* 

 

 
 
 
*Respektive revisor har bekräftat sitt godkännande via mail samt vid sammanträdet 2021-03-31 
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