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Till kommunfullmäktige 
i Växjö kommun 

 
 
 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den 
verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda 
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med 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 i enlighet med 
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 den omfattning och inriktning 
samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas 
redogörelse”. 

I vår granskning har vi konstaterat att ordförande i tekniska nämnden 
beslutat om införande av avgiftsfri parkering i Växjö centrum under tre 
månader. Beslutet är fattat som ett brådskande ordförandebeslut. Vi är 
starkt kritiska till att ordförande i tekniska nämnden fattat detta beslut 
som ett ordförandbeslut. Detta mot bakgrund av att beslutet är av 
principiell karaktär, då beslut om avgifter fattas av fullmäktige. Vidare 
innebär beslutet ett ekonomiskt åtagande för kommunen. Utöver detta 
kan vi inte se att ärendet var så brådskande att det inte kunde avvakta 
till ordinarie sammanträde, vilket är ett krav i kommunallagen för att 
ordförandebeslut får användas.  

I den grundläggande granskningen har vi särskilt fokuserat på 
nämndernas och bolagsstyrelsernas samt kommunstyrelsens styrning, 
uppföljning och kontroll av sina verksamheter. Utifrån denna 
granskning konstateras att kommunstyrelsen inte har tillsett att samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser följer det av fullmäktige fastställda 
reglementet för arbetet med interna kontrollplaner och uppföljning av 
dessa. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Växjö kommun, i 
allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
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Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit 
tillräcklig.  

Vi bedömer att räkenskaperna inte är rättvisande eftersom de inte 
är upprättade enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning. Bedömningen grundas på att pensioner intjänade till 
och med 1997 redovisats som avsättning i balansräkningen, enligt 
den så kallade fullfonderingsmodellen. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
fullmäktige uppställt. 

Ansvarsfrihet  

Vi tillstyrker, trots bedömningarna ovan, att fullmäktige godkänner 

kommunens årsredovisning för 2020. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder och de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

För vår bedömning åberopar vi bifogad revisionsredogörelse och övriga 
bilagor. 

Benny Johansson har på grund av jäv inte deltagit i granskningen av 
omsorgsnämnden.  

 

Växjö kommun den 8 april 2020 
 
 
 

 
Örjan Mossberg Nils Fransson Anna Fransson 

 
 
 

 
Börje Ivarsson Carl Geijer Göran Kannerby 

 
 
 
 

 

Kaj Lindholm Kennerth Sjögren Benny Johansson 
 
 
 

 

Sture Andersson        Solveig Jonsson-Perjos 

 
Undertecknas digitalt och dokumentet saknar därför underskrifter 
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Bilaga 1: Revisorernas redogörelse 2020  
Bilaga 2: Sakkunnigas rapport – Granskning av årsredovisning 2020  
Bilaga 3: Sakkunnigas rapporter – Grundläggande granskning av kommunens 
nämnder och bolag 2020 
Bilaga 4: Granskningsrapporter från hel- och delägda kommunala bolag 
Bilaga 5: Revisionsberättelser från hel- och delägda kommunala bolag  
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