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Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2021-08-31 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. 

Kommunens resultat för delåret uppgår till 114,6 mkr, vilket är 36,5 mkr högre än 
samma period förra året. Det beror främst på att skatteintäkter ökar mer än 
verksamhetens nettokostnader.  

Kommunen har, likt föregående år valt att inte redovisa förändringen av 
semesterlöneskulden i delårsrapporten. Med hänsyn tagen till denna hade 
resultatet per 2021-08-31 uppgått till 138 mkr.  

Kommunens prognos för helåret uppgår till 85,4 mkr, vilket är 60,7 mkr högre än 
budget.  

Kommunens prognostiserade balanskravsresultat för helåret 2021 är positivt. 
Kommunen prognostiseras således att uppfylla balanskravet.   

Vi har, utöver vad som nämns ovan, inte identifierat några väsentliga felaktigheter 
i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt 
väsentligt, är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.  

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 
2021 har vi inte funnit några indikatorer på att kommunstyrelsens bedömning 
skulle vara väsentligen felaktig. 

Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida 
kommunen uppnår verksamhetsmålen. Därmed är det inte möjligt att göra en 
bedömning av kommunens måluppföljning i samband med delårsbokslut och 
prognos.  
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