Till årsstämman i Trelleborgs Energi AB
Org nr 556622-3185

Granskningsrapport för år 2021
VI av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har
granskat Trelleborgs Energi AB verksamhet. Styrelsen svarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och internkontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman
fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har granskningen varit
inriktad på om bolagets arbetsmiljöarbete. Den sammanfattande bedömningen var att
det till stor del bedrivs ett tillfredsställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete utifrån
lagstiftning samt bolagets egna mål och riktlinjer. Rapporten har kommunicerats med
styrelsen.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill, med beaktande av ovanstående, att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.
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