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Revisionsberättelse för år 2018
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse och nämnder, inkl den gemensamma överförmyndamämnden och den
gemensamma bygg- och milj önämnden. Vi har genom utsedda lekmannarevisorer
granskat den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har
utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Styrelse och nämnder 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 fullmäktige.
Revisorernas 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 utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
"Revisorernas redogörelse".
Vi bedömer att styrelse och nämnder i Ånge 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 och nämndernas interna kontroll behöver
förstärkas. Bedömningen grundar sig på vår granskning och den uppföljning som
respektive styrelse och nämnd genomfört, se årsredovisning.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2018 godkänns.
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Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
Ain Liivlaid är vald revisor med undantag för granskning av socialnämnden och
Lars Åsberg vald revisor med undantag för överförmyndarnämnden Mitt.
Am Liivlaid har även anmält jäv vad gäller överförmyndarnämnden Mitt.
Ånge den 16 april 2019
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse
De sakkunnigas rapporter
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna
Revisionsberättelser från kommunens bolag
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