Revisorerna
Till kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021

Till grund för vår bedömning ligger en översiktlig granskning av delårsrapporten som vi
låtit EY göra. Med översiktlig granskning menas att granskningen har varit begränsad i
omfattning och att den främst har varit inriktad på övergripande analys och inte på
detaljer i redovisningen.
Vi bedömer sammantaget att de finansiella resultaten i delårsrapporten är förenliga med
fullmäktiges mål.
Slutligen bedömer vi att verksamhetsresultaten delvis är förenliga med de mål
fullmäktige beslutat. Arbete med flera av uppdragen pågår enligt plan, men förseningar
och inställda aktiviteter till följd av Coronapandemin påverkar måluppfyllelsen i vissa fall.
Kommunstyrelsens sammanfattade bedömning i delårsrapporten är att måluppfyllelsen
är acceptabel. Av delårsrapporten framgår att två av fullmäktiges sex mål bedöms
komma att vara uppfyllda vid årets slut medan tre mål bedöms komma att delvis
uppfyllas och ett mål inte kommer att uppfyllas.
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Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapporten per 31 augusti 2021 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Vår
bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.
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