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Revisionsberättelse för 2021 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder 
och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som 
bedrivits i kommunens företag. Karin Elardt är vald revisor med undantag för granskningen av 
Höglandets Överförmyndarnämnd och Valnämnden. 

Styrelse, nämnder och beredningar 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.  

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 genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.   

Resultatet av granskningen redovisas i revisionsberättelser och i revisionsrapporter som överlämnats 
till styrelsen. Resultatet av bolagsgranskningen redovisas i granskningsrapporter och i förkommande 
fall revisionsrapporter som överlämnats till respektive bolag.  

Vi har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning, träffat kommunstyrelsen, 
beredningarna och myndighetsnämnderna samt genomfört två fördjupade granskningar. 

Den ena granskningen, ”Granskning av elevers förutsättningar” resulterad i en sammanfattande 
bedömning att det fanns brister i kommunstyrelsens och barn och utbildningsnämndens styrning av 
skolan beträffande arbetet med elevers förutsättningar. Exempel på brister som noterades: otydlig 
ansvarsfördelning vad gäller verksamhetsansvaret mellan barn och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen eller att Centrala barn och elevhälsan (CET) uppdrag inte var tydliggjort för 
samtliga skolor och att det därför fanns en oklarhet i hur ansökan och beviljande om plats sker i den 
kommungemensamma SU-gruppen.   

Den andra granskningen ”Samverkan mellan skola, socialtjänst och förälder” resulterade i en 
sammanfattande bedömning att samverkan mellan sektorerna kring barn som far illa eller riskerar 
fara illa inte till fullo var ändamålsenlig och att det fanns utvecklingspotential. Exempel på brister 
som noterades: brister i informationsöverföringen mellan verksamheterna i den sociala sektorn och 
utbildningssektorn eller att det saknades en systematisk uppföljning av samverkansarbetet samt att 
ansvar och rollfördelning behövde förtydligas.   

Enligt genomförd granskning av Höglandets Överförmyndarnämnd är den sammanfattande 
bedömningen att nämnden i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
ekonomiskt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen låter sig inte bedömas. Granskning har 
utförts av Aneby kommuns revisorer enligt överenskommen arbetsordning. 
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Grunder för revisorernas bedömning 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Eksjö kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande och i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Vi bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen om god 
ekonomisk hushållning som fullmäktige uppställt. Vi bedömer dock att kommunen inte når upp till 
målen för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. 

Vi bedömer särskilt att Höglandets Överförmyndarnämnd har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt (Nämnden har dock inte fattat beslut kring 
verksamhetsplan, budget, uppföljning och rapportering i enlighet med kommunens styrmodell, 
reglemente och samverkansavtal).  

Vi bedömer särskilt att Höglandets Överförmyndarnämnds interna kontroll inte har varit tillräcklig 
(nämnden har inte fattat beslut om internkontrollplan för 2021). 

Revisorernas uttalande 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, valnämnden, överförmyndarnämnden 
och tillfälliga beredningar (så som parlamentariska beredningen) samt enskilda ledamöterna i dessa 
organ.  

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

Till revisionsberättelsen bifogas revisorernas redogörelse samt granskningsrapporter från lekmanna-
revisorerna samt revisionsberättelser för samtliga företag ingående i kommunkoncernen.   
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Eksjö kommun, den 7 april, 2022 

Stig Andersson Karin Elardt  

Lars-Olof Egbäck Lena Korsberg 

Marianne Löwgren Jan Pilefelt 

Tore Sand Olle Sjöberg 
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Bilagor: 

De sakkunnigas rapporter (bilaga 1): 

Granskning av Delårsrapport 2021 

Granskning av Årsredovisning 2021 

Granskning av elevers förutsättningar 2021 

Granskning samverkan mellan skola, socialtjänst och förälder 2021 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna samt revisionsberättelser för följande aktiebolag, 
stiftelser, ekonomiska föreningar och kommunalförbund som kommunen lämnat över skötseln av 
en kommunal angelägenhet till (bilaga 2): 

Eksjö Stadshus AB 556111-3076  

Eksjö Energi AB 556005-3950  

Eksjö Elnät AB 556486-7660   

Eksjö Energi ELIT AB 556572-6568  

AB Eksjö Industribyggnader 556088-4495  

Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB 556826-4328  

Eksjöbostäder AB 556407-0521 

M A Industrifastigheter AB 556826-3783 

Eksjö Kommunfastigheter AB 556667-8230  

Eksjö Fordonsutbildning AB 556584-8537  

ITOLV AB 556513-2478  

Stiftelsen Aschanska Gården 827000-8017  

Emilkraften i Mariannelund Ekonomisk Förening 769605-3268 

Eksjö Stadsutveckling Ekonomisk Förening 769623-0825 

Eksjö.nu AB 556457-2658  

Norra Smålands Energi AB 556190-7980  

Erikshester Vindpark AB 556846-3565 

Smålands Bredband AB 556827-9631  




