
 

Rapport över faktiska iakttagelser 

Till Miljöpartiets EU-parlamentariker 

 
Uppdraget 

Vi har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan 
rörande de allmänna utgifterna av EU-parlamentarikerna Bodil Valero, Linnea Engström och Jakop 
Dalunde för perioden 2018-01-01—2018-12-31. Vårt uppdrag har utförts enligt den standard för 
näraliggande tjänster som är tillämplig på uppdrag att utföra granskning enligt särskild 
överenskommelse. Granskningsåtgärderna har vidtagits enbart för att hjälpa Er att bedöma 
riktigheten gällande utläggen och sammanfattas enligt följande: 
 

1. Vi har kontrollerat ca 69 % av de totalt använda allmänna utgifter för EU-parlamentariker 
Bodil Valero mot erhållna underlag. Kontrollen har bestått av att säkerställa att: 

a. underlagen varit fullgoda 
b. Rörelsegilla 
c. hanterats på separat bankkonto 
d. sammanställts och sparats 
e. enlighet med gällande regelverk se bilaga 1.  

 
2. Vi har kontrollerat ca 54 % av de totalt använda allmänna utgifter för EU-parlamentariker 

Linnea Engström mot erhållna underlag. Kontrollen har bestått av att säkerställa att: 
a. underlagen varit fullgoda 
b. Rörelsegilla 
c. hanterats på separat bankkonto 
d. sammanställts och sparats 
e. enlighet med gällande regelverk se bilaga 1.  

 
3. Vi har kontrollerat ca 55 % av de totalt använda allmänna utgifter för EU-parlamentariker 

Jakop Dalunde mot erhållna underlag. Kontrollen har bestått av att säkerställa att: 
a. underlagen varit fullgoda 
b. Rörelsegilla 
c. hanterats på separat bankkonto 
d. sammanställts och sparats 
e. enlighet med gällande regelverk se bilaga 1.  

 

Vi har gjort följande iakttagelser: 

 
En EU-parlamentariker har haft konto i både SEK och EUR under den granskade perioden.  
 
I övrigt har vi inte funnit något att notera.  

 



 

 

 

Begränsningar i uppdraget 

Eftersom de granskningsåtgärder som vidtagits enligt ovan varken är en revision enligt ISA eller en 
översiktlig granskning enligt ISRE bestyrker vi inget om Allmänna utläggen för perioden 2018-01-
01—2018-12-31. 
 
Om vi hade genomfört ytterligare granskningsåtgärder eller om vi hade utfört en revision enligt ISA 
eller en översiktlig granskning enligt ISRE skulle andra förhållanden kanske ha kunnat komma till 
vår kännedom och ha rapporterats till Er. 
 
Vår rapport är enbart avsedd för det syfte som angivits i det första stycket i denna rapport och för 
Er information, och den skall inte användas för något annat syfte. Rapporten gäller endast de 
konton och poster som angivits ovan och omfattar inte någon finansiell rapport i sin helhet. 
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