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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten
för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Årsredovisningen innehåller ingen tydlig utvärdering av måluppfyllelsen där
måluppfyllelse per målområde eller mått framgår. I avsaknad av kommunstyrelsens
utvärdering av fullmäktiges mål i årsredovisningen med tillhörande mått samt
avsaknaden av en samlad bedömning av respektive målområde i bilagan kan inte
revisionen göra en bedömning avseende måluppfyllelsen för kommunen.

I årsredovisningen lämnar styrelsen ingen sammanfattande bedömning som ger en
möjlighet till en egen bedömning av eller bild över måluppfyllelse för målen avseende
god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

● Kommunallag (KL)

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av kommunens årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-07 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-25.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2021-2023 innehållande
ett finansiellt mål och ett antal verksamhetsmål.

Iakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Det finansiella målet bedöms
uppfyllt.

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse

Kommunens resultat ska
återställa de årliga negativa
balanskravsunderskotten.

Årets balanskravsresultat uppgår till
48,4 mnkr. Detta innebär att
kommunen kan reglera ingående
balanskravsunderskott från år 2018
och 2019 om 48,1 mnkr.

Bedöms uppfyllt.

Mål för verksamheten
Av årsredovisningen framgår att kommunfullmäktiges mål ur ett verksamhetsperspektiv
utgår från Agenda-2030 målen. Det går att utläsa att målarbetet har utvecklats i en
positiv riktning samt att merparten av målen har uppfyllts eller är nära måluppfyllelse.
Flera uppdrag uppges ha löpt på enligt plan men att en del blivit framskjutna eller
omprioriterade och att vissa inte kunnat genomföras. Det lämnas däremot ingen
information eller mätetal och liknande som underlag för bedömning av fullmäktiges mål.
Det är därför inte möjligt att följa upp den bedömning som gjorts genom den i
årsredovisningen lämnade informationen.

Av årsredovisningen framgår att en sammanställning av respektive förvaltnings mer
detaljerade årsrapporter innehållande uppföljning av mål och uppdrag ska finnas i
bilaga. Bilagan finns ej tillgänglig i årsredovisningen.

I sammanställningen av årsrapporterna framgår bedömning av respektive förvaltnings
måluppfyllelse per antaget mål och mått. Det görs dock ingen samlad bedömning av
måluppfyllelse för kommunen per målområde eller de mål som KF beslutat om.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Årsredovisningen innehåller ingen tydlig utvärdering av måluppfyllelsen där
måluppfyllelse per målområde eller mått framgår. I avsaknad av kommunstyrelsens
utvärdering av fullmäktiges mål i årsredovisningen med tillhörande mått samt
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avsaknaden av en samlad bedömning av respektive målområde i bilagan kan inte
revisionen göra en bedömning avseende måluppfyllelsen för kommunen.

I årsredovisningen lämnar styrelsen ingen sammanfattande bedömning som ger en
möjlighet till en egen bedömning av eller bild över måluppfyllelse för målen avseende
god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Bedömning utifrån

revisionsfrågan

Revisionsfråga Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål Ja
Grundat på vår granskning av
årsredovisningens
återrapportering har det inte
framkommit några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att
resultatet inte skulle vara
förenligt med de finansiella
mål som fullmäktige fastställt i
budget 2021.

Verksamhetsmål Tydlig utvärdering saknas
I avsaknad av
kommunstyrelsens utvärdering
av fullmäktiges övergripande
mål i årsredovisningen kan
inte revisionen göra en
bedömning av måluppfyllelsen.

Styrelsen lämnar ingen
sammanfattande bedömning
avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god
ekonomisk hushållning för år
2021.
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

● Tillse att fullmäktige fastställer nyckeltal/indikatorer kopplat till de övergripande
målen. På så sätt kan en utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ske i
enlighet med fullmäktiges intentioner.

● Säkerställ att årsredovisningen framöver innefattar en tydlig utvärdering av
måluppfyllelse av fullmäktiges övergripande mål.

2022-04-12

Hanna Franck
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Ljusdals kommunrevisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
15 december 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.
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