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Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Ånge
kommunstyrelsen och nämnder för år 2020
Förslag till beslut
Kommunrevisorerna föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
2. Med godkännande lägga revisorernas berättelse för år 2020 till handlingarna.

Ärendet i korthet
De av fullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.
Ärendet avser även hantera ansvarsavskrivning.

Förvaltningens övervägande
Enligt kommunallagen kapitel 5, § 24, framkommer:
Fullmäktige ska vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som
revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om
det inte är uppenbart obehövligt.
Om revisorerna enligt 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en nämnd eller en
fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska fullmäktige
besluta om även fullmäktige ska rikta anmärkningen. Fullmäktige får rikta anmärkning även
om revisorerna inte gjort det. Beslut om anmärkning ska motiveras.
Kommunrevisorerna har till kommunen inkommit med revisionsberättelse för år 2020, som
kommunfullmäktige har att ta ställning för.
Kommunrevisorernas bedömningar
Vi, av fullmäktige 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.
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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 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.
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 sammantaget att styrelse och nämnder i Ånge kommun 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 har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen 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 fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.

Beslutet ska skickas till
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