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För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsrapporten per 31 augusti 2021
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapporten per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen
avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella
som för verksamheten.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit:
Utfallet per augusti 2021 uppgår till 295 mnkr vilket är ca 20 mnkr lägre än utfallet för samma
period år 2020. Det prognostiserade resultatet uppgår till 377 mnkr. Det prognostiserade
utfallet för 2021 innebär ett utfall över budget med 276 mnkr.
År 2021 förväntas skatteintäkterna öka med 4,6 % och nettokostnaderna med 6,5 %. I
resultatet ingår inga jämförelsestörande poster.
Vi bedömer att kommunens delårsrapport i allt väsentligt innehåller de krav som framgår i
RKRs rek nr 17 om Delårsrapport.
Likt föregående år konstateras att kommunen inte följer RKR R2 Intäkter vilken reglerar
redovisning av t.ex. gatukostnadsersättningar och när intäkter för exploateringsrätter skall
redovisas. Kommunen upplyser om detta i redovisningsprinciperna men har inte kvantifierat
effekterna av avvikelsen.
Verksamheternas totala budgetavvikelse i enlighet med prognosen vid delårsbokslutet uppgår
till 86 mnkr. Störst budgetunderskott konstateras för kultur- och fritidsnämnden -17 mnkr,
socialnämnden -15 mnkr och servicenämnden -13 mnkr. Överskott redovisas för vård- och
omsorgsnämnden med 78 mnkr och barn- och skolnämnden med 38 mnkr.
Balanskravsresultatet uppgår enligt prognos till 326 mnkr innebärande att kommunallagens
krav på en ekonomi i balans förväntas att uppnås.
Enligt RKR R17 Delårsrapport skall delårsrapporten innehålla upplysningar om kommunens
förväntade utveckling utifrån målen om god ekonomisk hushållning. I delårsrapporten görs
bedömningen att fullmäktiges målsättningar inom de fyra fokusområden kommer att uppnås.
För varje fokusområde redogörs status för uppdrag och beskrivning av arbete kopplat till
fokusområdet.
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Eftersom kommunen bedöms arbeta i riktning mot fullmäktiges mål och fokusområden görs
bedömningen att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning.
Med bakgrund av ovanstående bedömer vi att resultatet i delårsrapporten är förenligt med
fullmäktiges mål.
Delårsrapporten har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal
redovisningslag och god redovisningssed, med undantag för att kommunen gör avsteg från
God Redovisningssed då RKR R2 Intäkter inte tillämpas fullt ut.
Granskningens resultat presenteras i separat rapport.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten 2021-08-31 uppnår fullmäktiges
målsättningar.
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