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Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020-08-31 
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. 

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.  

Resultaträkningen för rapportperioden visar ett överskott från de 
skattefinansierade verksamheterna på 8,2 mnkr. För 2020 prognostiserar 
förbundet ett resultat för dessa verksamheter på -0,1 mnkr. Det innebär att det 
finansiella målet för de skattefinansierade verksamheterna sannolikt inte kommer 
att nås. 

Resultaträkningen för rapportperioden visar ett underskott från de 
avgiftsfinansierade verksamheterna på -7,3 mnkr. Helårsprognosen för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till 1,2 mnkr. Det finansiella målet 
avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är satt över tid, där 
tidsperspektivet är odefinierat. Någon bedömning av huruvida målet uppnås över 
tid eller ej görs inte i delårsrapporten. Vi vill rekommendera förbundet att 
definiera vilken tidsperiod som avses i resultatmålet för de avgiftsfinansierade 
verksamheterna i syfte att göra målet mätbart. Vidare vill vi även uppmärksamma 
förbundet om att det kan finnas behov av att bryta ner resultatmålet då det 
omfattar två separata verksamheter som i sin tur är uppdelade i fyra olika 
avgiftskollektiv. Varje avgiftskollektiv har särskilda ekonomiska förutsättningar 
beroende på bl.a. avgiftsnivåer, framtida investeringsbehov och historiska resultat.  

Förbundet har i sin budget för 2020 fastställt fem verksamhetsmål. I 
delårsrapporten anges att det för majoriteten av målen inte finns några aktuella 



mätvärden tillgängliga. I delårsrapporten görs således endast en bedömning av 
huruvida ett utav dessa mål kommer uppnås eller ej. Enligt förbundets bedömning 
kommer målet att uppnås. Vi har i vår granskning inte noterat något som strider 
mot förbundets bedömning. Vi noterar dock att det inte finns något definierat 
målvärde/utvärderingskriterium för ett utav de mål som direktionen fastställ. Det 
är således inte klarlagt hur målet ska mätas/utvärderas.  

För övrigt rekommenderar vi förbundet att se över sin princip avseende 
semesterlöneskulden i delårsbokslutet så den överensstämmer med gällande 
redovisningsregelverk. Vidare har vi även noterat det i delårsrapporten saknas en 
utvärdering/bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att 
uppnås 2020.   

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att kommunalförbundets resultat 
och ställning per 2020-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.  

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Revisorerna bedömer att det finansiella målet inte kommer att uppnås för 
den skattefinansierade verksamheten.  

Revisorerna kan inte bedöma om det finansiella målet kommer uppnås för 
den avgiftsfinansierade verksamheten.  

Revisorerna kan inte bedöma om de verksamhetsmässiga målen med 
betydelse för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.  
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