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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 direktionen beslutat.
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.
Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att utfallet för perioden januari tom augusti
2020 uppgår till -16 mkr, vilket är 9,2 mkr lägre per augusti föregående år. Enligt
prognos för helåret 2020 beräknas resultatet till -16,6 mkr, vilket innebär en negativ
budgetavvikelse med 16,6 mkr. Det prognostiserade lägre resultatet beror främst på
högre pensionskostnader och lägre intäkter än budgeterat. Revisorerna är oroade över
den ekonomiska prognosen och anser att åtgärder måste vidtas om det ekonomiska
resultatet ska bli i enlighet med antagen och tilldelad budget.
Direktionen har fattat beslut om tre finansiella mål för god ekonomiska hushållning
för år 2020. I delårsrapporten bedöms två av målen uppnås och ett bedöms inte
uppnås. Revisorerna delar inte direktionens bedömning att det finansiella målet om att
balanslikviditeten ska vara över 100 % är uppnått då balanslikviditeten i
delårsbokslutet uppgår till 98,7 %. Revisorerna anser inte att medlemskommunernas
täckning av underskott kan tas i beaktande i måluppfyllelsen av de finansiella målen.
Direktionen har även beslutat om tre övergripande verksamhetsmål kopplade till god
ekonomisk hushållning. Till målen finns tolv indikatorer för uppföljning dock saknas
målvärden som visar när ett mål är uppfyllt eller inte. För två av indikatorerna bedöms
arbetet vara i fas för att målsättningen ska kunna uppnås under året. För sju
indikatorer bedöms arbetet vara påbörjat men ligger efter i förhållande till önskvärd
nivå vid datum för utvärdering och för två indikatorer bedöms arbetet inte ha
påbörjats och är kraftigt försenat i förhållande till önskvärd nivå.
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte är
förenligt med de finansiella målen för delåret, då revisorerna gör bedömningen
att två mål inte uppfylls. Revisorerna bedömer att resultatet enligt
delårsrapporten inte heller är förenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmål då endast två av tolv indikatorer bedöms uppfyllas under
verksamhetsåret.
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