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Revisionsberättelse för år 2014 
 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och 
nämnder och, genom utsedda lekmannarevisorer, verksamheten i kommunens företag.  
 
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivits enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 
 
Revisorernas roll är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, aktiebolagslagen, god revisionssed i kom-
munal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och an-
svarsprövning. 
 
Vi har så långt som möjligt bedömt ändamålsenlighet, effektivitet och den interna kontrollen 
i verksamheten. Vi har även granskat räkenskaperna och om redovisat resultat är förenligt 
med de mål som fastställts av kommunfullmäktige. Vi har, i prioriteringar av granskningsin-
satser, utgått från en bedömning av risk och väsentlighet och omsatt detta i en revisionsplan 
för året.  
 
Granskningarnas resultat redovisas i bilaga till revisionsberättelsen. 

 
Vi bedömer: 
 
att  Styrelser och nämnder i Strömsund kommun huvudsakligen har bedrivit verksam-

heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
att  Räkenskaperna inte ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning 

och utveckling. Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, 
Pensionsutbetalningar. Kommunens redovisning av pensioner innebär att årets re-
sultat är drygt 50 mkr högre redovisat än om lagen följts. Felen är sedan tidigare 
kända av kommunstyrelsen efter påpekanden från revisionen och därmed medvetet 
gjorda vilket även framgår av årsredovisningen. 

 
att  Styrelsens och nämndernas interna kontroll huvudsakligen har varit tillräcklig. 
 
att  Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de tre finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fullmäktige uppställt. När det gäller verksamhetsmål för 

god ekonomisk hushållning så framgår sådana ej av fullmäktiges budgetdokument. 

Vi bedömer därför att redovisning av mål och måluppfyllelse avseende verksam-

hetsmål bör utvecklas till kommande år. 
 



Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande följsamhet mot lag om 
kommunal redovisning för att kommunstyrelsen medvetet avviker från lagen, trots tidigare 
påpekanden från revisionen.   

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de en-
skilda ledamöterna i dessa organ.  

Vi avstyrker att kommunens årsredovisning för 2014 godkänns. 

Strömsund den 1 april 2015 

Jan Rönngren  Ingrid Bergander Sven-Åke Deffby 
Ordförande 

Melker Kjellgren Ronald Ragnvaldsson 

Bilagor:  
Till revisionsberättelsen hör nedanstående bilagor. 

 Revisorernas redogörelse samt de sakkunnigas rapporter
 Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Strömsunds Hyresbostäder AB,

Strömsunds Utvecklings AB och Jämtlandsvärme AB
 Revisionsberättelser från Strömsunds Hyresbostäder AB, Strömsunds Utvecklings AB

och Jämtlandsvärme AB
 Revisionsberättelse från kommunalförbundet Norra Jämtlands Räddningstjänstför-

bund




