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4.4 §  
Revisorernas rapport 
över innevarande 
verksamhetsår 

BAKGRUND 
Utöver de revisionsärenden för ekonomi och verksamhet för föregående verksamhetsår som 
behandlas under mötet så skickar verksamhetsrevisorerna även en reflekterande rapport kring 
det arbete som bedrivits hittills under innevarande år. Nedan hittar ni revisorernas rapport 
över innevarande år. 

Beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående föreslås Representantskapet besluta 
Att lägga rapporten till handlingarna.
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Förtroendevalda revisorernas rapport för innevarande år 2021 
Som förtroendevalda revisorer som valdes på representantskapet 2020 har vi följt styrelsens 
arbete under året. Vi har noterat att en särskild utmaning har varit arbetsmiljö och 
arbetsbelastning för såväl styrelsen, ledningsgruppen som kansli. Förutom att pandemin och 
omställningen till digitala arbetsformer/mötesformer varit påfrestande, har organisationen 
sedan innan identifierat att den behöver arbeta med frågor kopplade till arbetsbelastning och 
socialt klimat.   

Detta är inte en utvärdering av hur LSU arbetat med ovanstående. Vi vill bara tala om att detta 
är ett område vi avser följa upp. Vår uppgift är att granska måluppfyllelse och styrning. I detta 
ingår att hållbart engagemang / hållbar arbetsmiljö är något som LSU själv tycker är viktigt 
att arbeta med och där styrelsen vidtagit flertal åtgärder. Det är dock även en faktor som kan 
påverka hur väl organisationen fungerar och kan nå andra verksamhetsmål.  
I början på verksamhetsåret uppstod praktiska hinder som gjorde det svårt för oss att komma 
igång med vårt arbete som revisorer. Dels dröjde det innan vi kunde få tillgång till inloggning 
för att själva kunna läsa protokoll. Dels hände det minst två gånger att vi glömdes bort och 
inte fick kallelse och handlingar skickade till oss inför styrelsemöten. Alla dessa problem har 
retts ut och fått sig en tillfredställande lösning. Vi uppfattar att problemet hade sin grund i en 
för hög arbetsbelastning.   

Vi har också upptäckt att granskningsarbetet förbättras av att vi arbetar som ett team. De som 
var revisorer innan oss jobbade också samfällt. I praktiken jobbar vi på samma sätt som om 
båda var ordinarie verksamhetsrevisorer. Det är därför vi bad styrelsen föreslå att stadgarna 
ändras så att revisorssuppleanten även formellt blir en jämlike.  
 

Kave Noori 
Ordinarie verksamhetsrevisor 
 
Elsa Valeberg 
Verksamhetsrevisorssuppleant


