
Revisorerna i Nacka kommun

Till Kommunfullmaktige i Nacka kommun

Revisionsberittelse er 2021

Vi, av fullmilktige valda revisorer i Nacka kommun, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse och namnder samt, som utsedda lekmannarevisorer, aven verksamheten
i kommunens bolag.

Styrelse och namnder ansvarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med giillande mAl,
beslut och riktlinjer samt de lagar och fdreskrifter som gdller fdr verksamheten. De ansvarar
ocks6 fdr att det finns en tillracklig intern kontroll samt aterrapportering till fullmaktige.
Revisorernas ansvar ar att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning samt prova
om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmiiktiges mal och uppdrag samt de lagar och
foreskrifter som galler f0r verksamheten.

Granskningen har utfdrts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomfdrts med den inriktning och
omfattning som behovs fdr att ge en rimllg grund for beddmning och ansvarsprdvning. EY
har bitratt oss vid granskningen.

Vi bedomer att styrelser och namnder har bedrivit verksamheten pa ett i huvudsak
endamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredsstallande satt. Styrelsernas och
namndernas interna kontroll bed0ms i huvudsak ha varit tillracklig. Rakenskaperna bedoms
vara rettvisande.

Vi bedomer att resultatet enligt arsredovisningen i huvudsak ar forenligt med de finansiella
mal och verksamhetsmdrl som fullmaktige faststallt.

Vi tillstyrker att fullmaktige beviljar ledamoterna i styrelser och namnder ansvarsfrihet. Vi till-
styrker att kommunens arsredovisning for 2021 faststiills. Som underlag for var bedomning
6beropar vi bifogade verksamhetsredogOrelse, rapporter och revisionsskrivelser. I

verksamhetsredogorelsen sammanfattar vi en rad iakttagelser som vi forutsatter agnas
fortsatt uppmai rksamhet.

Nacka den 6 ap(il2022
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Till revisionsberattelsen htir bilagorna:
Revisorernas verksamhetsredogdrelse och de sakkunnigas rapporter (nr 1-11) samt vara
revisionsskrivelser avseende dessa rapporter.
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter respektive den auktoriserade revisorns revisionsberat-
telser fran de kommunalegda bolagen
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