
 

 

 

Nykvarns kommun   Till kommunfullmäktige  

       

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2020   

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 

31 aug 2020 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas 

delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Till grund för vår bedömning 

föreligger en översiktlig granskning av delårsrapporten som vi låtit EY göra. 

Granskningen ska ses mot bakgrund av kommunallagens krav på att skapa långsiktighet i den 

ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen för att på så sätt lägga grunden för en god 

ekonomisk hushållning. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt 

mål och riktlinjer för verksamheten samt att måluppfyllelsen ska utvärderas och redovisas. 

Revisorerna ska uttala sig om målen och om balanskravet uppfylls. Med utgångspunkt från den 

översiktliga granskningen görs följande iakttagelser: 

Baserat på den översiktliga granskningen av 2020 års delårsrapport gör vi följande 

bedömningar: 

 

✓ Vid vår övergripande granskning har vi inte identifierat information som indikerar att 

kommunens delårsårsbokslut är väsentligt felaktigt vad gäller periodens resultat och 

ställning. Delårsrapporten innehåller väsentlig information i tillräcklig omfattning.  

✓ Kommunstyrelsens bedömning , i likhet med föregående år, är att god ekonomisk 

hushållning inte kommer att uppnås för helåret 2020, vilket är mycket allvarligt.  

✓ I delårsrapporten redovisar kommunen ett positivt balanskravsresultat om 6,4 mkr. 

Kommunens negativa balanskravsresultat från föregående år om -12,5 mkr 

prognostiseras inte blir fullt återställas under 2020 vilket är allvarligt. Lagkravet är att 

negativa resultat ska återställas inom tre år. Uppdaterad bedömning sker vid 

granskningen av årsbokslutet.  

✓ Av effektmålen bedömer kommunstyrelsen att 36 procent  uppnår nivån ”acceptabel” 

eller ”ej acceptabel” i delårsbokslutet. Slutligt bedömning sker i samband med 

granskningen av årsbokslutet.   

✓ I likhet med föregående år prognostiseras underskott för Utbildningsnämnden samt 

Vård- och omsorgsnämnden. Upprättad prognos indikerar att trenden av underskott har 

brutits i dessa nämnder. Det är dock väsentligt att kraftfulla åtgärder fortsätter att 

genomföras för att nå en ekonomi i balans. Revisionen har för avsikt att nogsamt följa 

det fortsatta arbetet för slutlig bedömning i årsbokslutet.  

 

Nykvarns kommun den 28 oktober 2020 

 

För kommunens revisorer  

 

 

Håkan Tornesque 

Revisonens ordförande 

I enlighet med SKR´s rekommendationer har uttalandet godkänt elektroniskt av revisorerna.  

 

   


