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Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av densamma. 

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad 
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Resultatet för perioden är positivt med 78,1 mnkr, vilket är i nivå med resultatet 
för motsvarande period föregående år (71,1 mnkr). För helåret prognostiseras ett 
positivt resultat om 95,2 mnkr. 

Kommunen har, likt föregående år, valt att inte redovisa förändring av 
semesterlöneskuld i delårsrapporten. Med hänsyn tagen till denna hade resultatet 
per 2020-08-31 uppgått till 98,3 mkr. Upplysning om detta avsteg från god 
redovisningssed finns i delårsrapporten.  

Förutom att faktisk semesterlöneskuld inte är bokförd i delårsbokslutet har vi 
noterat avsteg från god redovisningssed vad gäller redovisning av 
pensionsförpliktelser till förtroendevalda samt upplupen löneskuld. Kommunen 
har i likhet med tidigare år inte redovisat pensionsförpliktelser till 
förtroendevalda. Kommunen har i likhet med tidigare år inte heller redovisat 
löneskuld avseende lön som utbetalas till löntagaren efterföljande månad. 
Redovisad pensionsförpliktelse och redovisad löneskuld är således för låga.  

Vår bedömning är att kommunens resultat och ställning per 2020-08-31, bortsett 
från ovanstående avsteg från god redovisningssed, i allt väsentligt är rättvisande. 

Av förarbeten till kommunallagen framgår vikten av att mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning utvärderas för hela koncernen. Vi noterar att målen för 
god ekonomisk hushållning inte omfattar kommunkoncernen som helhet. Vi 
förväntar oss att målen för god ekonomisk hushållning framgent omfattar 
kommunkoncernen som helhet och att redovisning avseende samtliga mål för god 
ekonomisk hushållning framgår av delårsrapport och årsredovisning.  
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I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2020 finns fem finansiella 
målsättningar av betydelse för god ekonomisk hushållning. Enligt prognosen för 
2020 bedöms samtliga fem finansiella resultatmål vara uppnådda vid årets slut. 

När det gäller de verksamhetsmässiga målen av betydelse för god ekonomisk 
hushållning har fullmäktige beslutat om målsättningar inom tre strategiska 
områden. Någon samlad redovisning av måluppfyllelsen avseende de 
verksamhetsmässiga målen finns inte i delårsrapporten. 

Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål 
fullmäktige beslutat om. Utifrån redovisningen i delårsrapporten är det inte 
möjligt att göra någon bedömning av om resultatet är förenligt med de 
verksamhetsmässiga målen fullmäktige beslutat om. 
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Bilagor:  

De sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 
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