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Revisionsberättelse för år 2017 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i 
kommunens hel- och delägda företag.  
 
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, be-
slut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige.  
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskning-
en har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Växjö kommun i allt väsentligt har be-
drivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt.  

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig 
under året men att åtgärder behöver vidtas av kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskydds-
nämnden. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och vi 
bedömer att rapporteringen av det sammanlagda utfallet från nämnder och bolagsstyrelsers 
utförda kontroller ska rapporteras och utvärderas av kommunstyrelsen. Rapporteringen bör 
även tillställas kommunfullmäktige. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte fastställt någon 
riskanalys eller internkontrollplan med egna kontrollmoment under 2017. Vi konstaterar att 
nämnden har inkluderat detta i intern kontrollplanen för år 2018, i syfte att stärka den inter-
na kontrollen.  

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk-
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kommu-
nallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den 
information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i 
det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för år 2017 är uppfyllt.  

Vår samlade bedömning är att verksamhetsmålens måluppfyllelse är svag. Bedömningen görs av 
de mål som kommunfullmäktige bedömer är av särskild vikt för god ekonomisk hushållning. 
Enligt uppföljningen i årsredovisningen visar 7 av 15 mål en mycket god eller god måluppfyl-
lelse, vilket utgör 43 %. 

Vi bedömer sammantaget att det redovisade utfallet för 2017 i delar är förenligt med fullmäk-
tiges mål för en god ekonomisk hushållning. 

 



  

   

 

 

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi instämmer i 
kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts 2017.  

 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder och 
de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
 
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns. 
 
 
Växjö den 10 april 2018 
 
 

 

___________________  ______________________                 _____________________ 

Carl-Olof Bengtsson   Sven Pehrson                       Carl Geijer 

   

 

 

 

___________________  ______________________                 _____________________ 

Magnus Jisborg   Marita Bengtsson      Eva Ericsson                 

   

 

 

 

___________________  ______________________                 _____________________ 

Kennerth Sjögren  Ann-Mari Häggsgård      Bertil Olsson    

 

 

  

 

___________________  ______________________                  

Peter Bengtsson   Johnny Werlöv  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Bilaga 1: Revisorernas redogörelse 2017 

Bilaga 2: Sakkunnigas rapport – Granskning av årsredovisning 2017 

Bilaga 3: Granskningsrapport – Växjöbostäder AB 

Bilaga 4: Granskningsrapport – Kulturparken Småland AB 

Bilaga 5: Granskningsrapport – AB Regionteatern Blekinge Kronoberg  

Bilaga 6: Granskningsrapport – Småland Airport AB 

Bilaga 7: Granskningsrapport – Småland Airport Trafikledningssystem AB 

Bilaga 8: Granskningsrapport – Wexnet AB 

Bilaga 9: Granskningsrapport – Videum AB 

Bilaga 10: Granskningsrapport – Vidingehem AB 

Bilaga 11: Granskningsrapport – V O B Syd AB 

Bilaga 12: Granskningsrapport – Vältöjan Fastigheter A AB 

Bilaga 13: Granskningsrapport – Växjö Energi AB 

Bilaga 14: Granskningsrapport – Växjö Energi Elnät AB 

Bilaga 15: Granskningsrapport – Växjö Fastighetsförvaltning AB 

Bilaga 16: Granskningsrapport – Växjö Kommunföretag AB 

Bilaga 17: Granskningsrapport – VÖFAB Parkering AB 

Bilaga 18: Granskningsrapport – VÖFAB Fastigheter AB 

Bilaga 19: Granskningsrapport – VÖFAB Station AB 

Bilaga 20: Granskningsrapport – Växjö Teater AB 

Bilaga 21: Revisionsberättelser – Auktoriserad revisor 

Bilaga 22: Revisionsberättelse Värends Räddningstjänst 

Bilaga 23: Granskningsrapport – Ansgarius i Växjö AB 

 

 

 


