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Samlrl&mfattntmffi
PwC har pd uppdrag av kommunens fdrtroendevalda revisorer Oversiktligt granskat
kommunens del6rsrapport fdr perioden 2020-01-01 - 2020-08-31. Uppdraget ingir som
en obligatorisk del av revisionsplanen fdr Ar 2020.

Med utgingspunkt frin stdllda revisionsfrAgor ldmnas f6ljande sammanfattande
revisionella beddmning per revisionsfrdga:

Revisionsfriga Kommentar

Har de16rsrapporten
upprdttats enligt
lagens krav och god
redovisningssed?

Ar resultaten i

delirsrapporten
fdrenliga med de av
fullmdktige fast
stdllda m6len fdr god
ekonomisk hush6ll-
ning,dvsfinns
fdrutsdttningar att
milen kommer att
uppnis?

Uppfyllt

Beddms i allt vdsent-
ligt f6lja lagens krav
och god redovis-
ningssed

Delvis uppfyllt

Tvi av fora finansiella
mil bed6ms att upp-
n6s samt fem av 6tta
verksamhetsm6l.
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Inledning
Bakgrund
Fullmaktige ska behandla minst en delarsrapport per ar. I samband med fullmiiktiges be-
handling av delarsrapporten ska aven revisorerna bedoma resultatet i delarsrapporten.
Denna granskning utg6r underlag f6r det utlatande som revisorerna ska Emna till
fullmektige.

Delarsrapporten ska omfatta en period av minst hiilften och hogst tva tredjedelar av
rdkenskapsiret och den ska innehalla en oversiktlig redogorelse for utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan foreg6ende rdkenskapsArs utg6ng.

Revisionsobjekt ar styrelsen som ar ansvarig f6r delarsrapportens upprattande. Vdrt an-
svar ar att granska delersrapporten utifran god sed.

Granskningen ska besvara f0ljande revisionsfrAgor:

o Har del5rsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed?

o Ar resultalen i delArsrapporten forenliga med de av fullmaktige faststallda malen fdr
god ekonomisk hushSllning, d v s finns forutsettningar att melen kommer att uppnas?

Avgrinsning och rnetod
Granskningen av delSrsrapporten omfattar:

o OversiKlig granskning av den finansiella delen av del6rsrapporten per 2020-0g-31 ,

. F6rvaltningsberattelsensinnehall,

o Hur kommunen redovisar hur val det prognostiserade resultatet ar fdrenligt med melen
f6r god ekonomisk hushAllning (finanslella och verksamhetsmiissiga miil).

. Granskningen utger frAn Viigledning 4, Granskning av delersrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som dr ansvariga f6r de16rsrapportens
upprdttande.

En dversiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jem-
fdrt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i

Ovrigt har. Detta PM ar skrivet i awikelseform och omfattar v6ra mest viisenfliga iakttag-
elser och bedomningar.

Den granskade delarsrapporten faststalldes av kommunstyrelsen 2020-10-07 och full-
maktige behandlar delarsrapporten 2020-1 O-28.

Rapportens innehall har sakgranskats av ekonomichef
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Lagens krav och god redovisningssed
lakttagelser

Den upprattade delarsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet f6r
perioden uppger till 43 454 tkr. Styrelsen har dvedamnat rapporten inom lagstadgad tid

till fullmiiktige.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansrakning for kommunen har foljande
vasentliga avvikelser noterats:

. Ansokt bidrag hos socialstyrelsen f6r kostnadstdckning avseende covid- 19
uppgir till 4 200 tkt. Detta har inte tagits med i utfallet per 31 augusti da
kommunen bedomer att det finns osakerhet gallande hur stor del som kommer
att erhallas. I helarsprognosen finns posten dock med.

Felet ovan bed6ms inte som materiellt och piverkar ddrmed inte periodens resultat i

vasentlig omfattning.

Grundat p6 v6r dversiktliga granskning har det inte kommit fram n6gra omstindrgheter
som ger oss anledning att anse att delArsbokslutet for Atvidabergs kommun inte, i allt
vesentligt, ar upprattad ienlighet med lagens krav och god redovisningssed i6vrigt. Be-

domningen i delArsrapporten dr att balanskravet kommer att uppfyllas 16r Ar 2020.

God ekonomisk hushillning
Kommunfullmdktige har faststalft ett maldokument f6r perioden 2020 - 2022 innehAllande
ett antal finansiella mAl och verksamhetsmAl.
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I delarsrapporten gors en avstamning mot 6rsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmdssiga mil som faststallts i budget 2020.

I delarsrapporten gdrs en overskadlig uppfoUning av kommunens finansiella mal som fast-
stallts i Eudgef 2020 - 2022. Malen som faststallts och fol.jts upp dr:

1) Soliditet
2) Resultat
3) lnvesteringar
4) Arbetslosheten

Av redovisningen framgAr att mal tva och fyra prognostiseras att uppfyllas och att dvriga

tvd m6l inte kan bedomas.
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I del6rsrapporten gors even en overskidlig uppfoljning av kommunens verksamhetsm6l
som faststdllts i Budget 2020 - 2022. MAlen som faststallts och fdljts upp ar:

Grundat pd var oversiktliga granskning av delSrsrapportens aterrapportering har det inte
kommit fram n6gra omstindigheter som ger oss anledning att anse att det prognostis-
erade resultatet inte skulle vara delvis forenligt med de flnansiella mal som fullmektige
faststalfi i budget 2020.

Grundat p6 vir 6versiktliga granskning av delSrsrapportens aterrapportering har det inte
kommit fram nSgra omstdndigheter som ger oss anledning att anse att det prognostis-
erade resultatet inte skulle vara delvis forenlagt med de verksamhetsmil som fullmdktige
faststallt i budget 2020.

2020-'10-08
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Granskningsansvarig

Annika Hansson

Uppdragsledare

Denna rapport har upprettats av Ohrlings pricewalerhousecoopers AB (org nr 556029_6740) (pwc) pe uppdrag av
Atvidabergs kommun enligt de villkor och under de fdrutsdttningar som iramg6r av prolittpriri fra; den-10
september 2020. PwC ansvarar inte utan sarskilt etagande, gentemol annan som iar oet av ocn irirtitar sig pa heb
eller delar av denna rapport.
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'l) Kommunala tjdnsteresor
2) El och uppvarmning
3) Andelenlivsmedelsartiklar
4) Andelen hushdllsavfall
5) Andelen overtidstimmar
6) Sjukfrdnvaron
7) Hallbart medarbetarengagemang (HME)
8) TrygghetsundersOkning

Av redovisningen framgdr att fem av itta verksamhetsmAl prognostiseras att uppfyllas da
mAl nummer tre och sex inte bedoms uppnds samt att mAl fyra inte har ndgon aktuell
statistik fdr att kunna genomfdora en bedrimning.

Susanne Lindberg
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