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Jag av fullmäktige i Lunds kommun utsedd lekmannarevisor i Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag har granskat bolagets verksamhet för räkenskapsåret 2020.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt
pröva om verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunernas revisionsreglemente samt utifrån av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Under året har lekmannarevisionen låtit genomföra en riskanalys som ska ligga till grund
för beslut om granskningar under mandatperioden. Vidare har lekmannarevisorn under
året träffat ledningen för bolaget, genomfört löpande granskning och en kartläggning av
arbetsmiljö.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
bolaget efterlevt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Lunds kommun 2021-03-19

Tamas Osvath
Lekmannarevisor
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