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Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2022-08-31 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 
2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

 
Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av 
densamma. 

 
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på över- 
gripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. 

 
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

 
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 
ställning. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några 
indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.  
 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de 
av fullmäktige fastställda verksamhetsmål. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit 
några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig. Vår 
bedömning är att God ekonomisk hushållning inom det verksamhetsmässiga perspektivet delvis 
uppnås för primärkommunen.  
 
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats 
för kommunkoncernen som helhet.  Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med 
betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen.  

 
Vår granskning av delårsrapporten i övrigt visar att delårsrapporten 2022-08-31 uppfyller kraven 
i allt väsentligt i kommunallagen, kommunala redovisningslagen, god redovisningssed och Rådet 
för kommunal redovisning, RKR:s rekommendation nr 17 Delårsrapport. 
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