Verksamhetsberättelse 2018
Uppdrag och verksamhet
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska
den verksamhet som bedrivs i kommunen och pröva ansvarsutövandet för styrelse, nämnder och
enskilda förtroendevalda. Med granskningen bidrar revisorerna till att värna och utveckla demokrati,
rättssäkerhet och effektivitet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på
kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.
I Lidköpings kommun finns nio revisorer vilka är nominerade av de politiska partierna och valda av
kommunfullmäktige. Revisorernas oberoende styrs av kommunallagens valbarhets- och jävsregler.
För att stärka den demokratiska insynen och kontrollen i kommunens aktiebolag finns också
lekmannarevisorer utsedda och dessa utses bland kommunens förtroendevalda revisorer.
Kommunfullmäktige betonar i olika styrdokument helhetssyn och koncernnytta och den samlade
revisionen har under senare år därför involverats mer än tidigare i bl a möten med representanter
för de större bolagen. I det nya revisionsreglemente som kommunfullmäktige antog under senare
delen av 2018 så förstärks detta ytterligare genom att kostnaderna för lekmannarevisionen fr o m
2019 flyttats över till kommunrevisionens budget.
Revisorernas arbete bedrivs utifrån kommunallagens bestämmelser om kommunal revision,
revisionsreglemente som fastställs av kommunfullmäktige samt god revisionssed i kommunal
verksamhet.
Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen all verksamhet med syfte att pröva om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Därutöver skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapport och årsredovisning är förenligt
med de mål fullmäktige har beslutat. Om revisorerna i sin granskning misstänker förmögenhetsbrott
skall de anmäla detta till berörd nämnd. Revisorerna granskar däremot inte enskilda
myndighetsbeslut som exempelvis bygglov.
Val av olika granskningsområden sker utifrån en prövning av väsentlighet och risk, det vill säga hur
betydelsefullt området bedöms vara, vilka risker för fel som föreligger samt vilka konsekvenser
eventuella felaktigheter skulle kunna medföra för kommunen. I granskningarna biträds revisorerna
av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra
granskningen enligt god revisionssed. Granskningen sker inom ramen för den budget som erhållits av
kommunfullmäktige.
Alla lite större granskningar och uppföljningar dokumenteras i rapporter vilka fortlöpande
översändes till berörd nämnd och kommunfullmäktige. Varje verksamhetsår avslutas med att
revisorerna granskar årsredovisningen och lämnar en revisionsberättelse med uttalande i
ansvarsfrågan. Av revisionsberättelsen framgår de under året genomförda granskningarna. Våra
revisionsrapporter finns på kommunens hemsida.
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