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Revisorernas bedömning av kommunens årsredovisning
Kommunrevisorerna i Kumla kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2019.
Vår bedömning är att årsredovisningen för år 2019 i allt väsentligt har upprättats enligt lagen om
kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 77,8 mkr för 2019 vilket är 45,5 mkr över budget.
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 44,7 mkr eller ca 3,7 % under året medan skatter och
statsbidrag ökade med 4,0 %.
Samtliga nämnder redovisar överskott mot budget förutom nämnd för livslångt lärande som
redovisar ett underskott med 723 tkr, vilket i princip är att betrakta som ett nollresultat.
Sammantaget driftresultat uppgår till 19,2 mkr.
Vi bedömer att kommunen klarar balanskravet för år 2019.
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2019 finns fem finansiella målsättningar formulerade.
Samtliga finansiella mål har uppnåtts under 2019.
Kumla kommun tillämpar en styrmodell med mål inom nio strategiska områden. Måluppfyllelsen
mäts genom ett antal olika mått på olika nivåer. Den totala måluppfyllelsen 2019 när det gäller de
verksamhetsmässiga målen av betydelse för god ekonomisk hushållning bedöms genom
uppföljning av 34 uppföljningsmått, varav 20 kommunövergripande samt 14 nämndspecifika mått
som anses ”särskilt viktiga”. Av dessa totalt 34 mått har 15 uppnåtts medan tio inte uppnåtts.
Resterande nio mått bedöms vara delvis/godtagbart uppnådda.
Enligt årsredovisningen uppgår den sammanlagda måluppfyllelsen 2019 endast till 57,5 procent,
vilket är en minskning med sju procentenheter från föregående år.
Vi noterar att det saknas mål för god ekonomisk hushållning för de kommunala koncernföretagen.
Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att verka för att inkludera de kommunala
koncernföretagen i målen för god ekonomisk hushållning.
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