Revisionsberättelse för år 2020
_____________________________________________________________________
Revisorerna i Upplands Väsby kommun
Till fullmäktige i Upplands Väsby kommun
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse
och nämnder, samt som utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i kommunens
bolag och förbund.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och
god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning. Ernst & Young AB har biträtt oss vid granskningen.
Vi bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i Upplands Väsby kommun har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Nämndernas måluppfyllelse har av naturliga skäl påverkats av
pandemin i olika utsträckning. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Styrelsernas
och nämndernas interna kontroll bedöms delvis vara tillräcklig. De iakttagelser och
rekommendationer som revisorerna gjort under året framgår av bifogade
verksamhetsredogörelse och revisionsrapporter. Vi vill särskilt lyfta fram behovet av
åtgärder inom området informationssäkerhet samt rutiner för säkerställande av följsamhet
till dataskyddsförordningen.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelser och nämnder ansvarsfrihet. Vi
tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2020 fastställs. Som underlag för vår
bedömning åberopar vi bifogade redogörelse och rapporter.
Upplands Väsby den 1 mars 2021

Anna-Lena Edwinson

Jan Fäldt

Ordförande
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas verksamhetsredogörelse
De sakkunnigas rapporter (nr 1–10)
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB Väsbyhem, Väsbyhem Fastighets
AB, Väsbyhem Parkerings AB, Väsbyhem Övra Runby AB, Nadislos AB, samt förbundet
Brandkåren Attunda
Revisionsberättelser från auktoriserade revisorn i AB Väsbyhem, Väsbyhem Fastighets
AB, Väsbyhem Parkerings AB, Väsbyhem Övra Runby AB och Nadislos AB.
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Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
mål, beslut 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, kontroll och redovisning och pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
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