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Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021-08-31
Vi har i enlighet med Kommunallagen granskat kommunens delårsrapport per 202108-31. Kommunallagen anger att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för
verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning. Dessa mål skall utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten per 31 augusti 2021 ska biläggas
delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.
Syftet med revisorernas granskning är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige i Alingsås
kommun beslutat. Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av
delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning,
huvudsakligen inriktad på analys. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i
kommunal verksamhet. De sakkunnigas granskning presenteras i bifogad
revisionsrapport.
I delårsrapporten redovisas utfallet per rapportdatum till 179,2 mnkr (fg år 128,9
mnkr). Helårsprognosen ligger på 162,6 mnkr mot det budgeterade helårsresultatet
enligt fastställd budget om 105,2 mnkr, vilket skulle innebära en positiv avvikelse mot
budget med 57,4 mnkr.
Vi gör följande bedömningar:
-

att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
bokförings- och redovisningslagen med undantag för att kommunen redovisar
807,2 mnkr som avsättning till pensioner i balansräkningen. I och med denna
avsättning följer kommunen inte Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning, som anger att denna pensionsskuld istället ska redovisas som
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Att kommunen inte redovisar
denna pensionsskuld som en ansvarsförbindelse innebär även att resultatet
per 2021-08-31 är 1,8 mnkr lägre än om lagen efterlevts.

-

att balanskravet beräknas uppnås vid årets slut.

-

att fyra av de fem finansiella målen beräknas uppnås vid årets slut och

-

att då verksamhetsmålen inte följs upp till fullo i delårsrapporten kan någon
bedömning av måluppföljningen för dessa inte avges.
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*Revisorerna har godkänt bedömningsskrivelsen vid sammanträdet 2021-10-19.

