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Revisionsskrivelse Granskning av Delårsrapport 2020 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 
2020-08-31 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. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning.  

Kommunen tillämpar samma redovisningsprinciper som årsredovisningen med undantag för 
redovisningen av extra statsbidrag som periodiserats i delårsbokslutet. Upplysningar om skälet till 
avvikelsen och en bedömning av effekter skulle ha lämnats enligt LKBR. Redovisningen av 
ersättningar från Migrationsverket sker, liksom tidigare, inte i enlighet med rådets 
rekommendationer. 

Kommunen har utvecklat sin mål- och styrningsprocess genom beslut om fyra effektmål av 
betydelse för god ekonomisk hushållning i budgeten. Genom mätning av indikatorer under 
respektive mål görs bedömningar om måluppfyllelsen. Bedömningsgrunderna för när 
måluppfyllelse anses ha nåtts är inte tydligt i budgeten. 

Kommunen gör en sammanfattande bedömning om att verksamhetsmålen nås delvis. Flertalet av 
indikatorerna bedöms inte nås eller har inte mätts enligt kommunens redovisning. Ett av fyra mål 
bedöms inte nås. 

Den ekonomiska utvecklingen har vänts till positivt resultat över budget främst till följd av ökade 
statsbidrag. De finansiella målen enligt fullmäktiges riktlinjer om god ekonomisk hushållning 
uppnås. Verksamheterna redovisar fortsatta budgetunderskott. 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet i delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning.  

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med 
fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Tre av fyra mål nås delvis och ett av 
målen nås inte. 
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Vi föreslår kommunfullmäktige att efter beslut om delårsrapporten överlämna skrivelse och 
granskningsrapport till kommunstyrelsen med hemställan om yttrande senast till fullmäktiges 
sammanträde 2021-02-05. 
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