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 NÄMNDREDOVISNING 

1 SAMMANFATTNING  
Revisorernas verksamhet har bedrivits enligt fastställd revisionsplan för året med beaktande av pågående 
Corona-pandemi. Digitala möten har införts under våren som ett led i att begränsa smitt-spridningen. Pågående 
granskningar inom revisionen är exempelvis ärendeberedningsprocessen, intern kontroll i samband med 
leverantörsutbetalningar samt hantering av riktade statsbidrag inom utbildningsområdet. Därutöver sker 
granskning av delårsbokslut, uppföljning av tidigare genomförda granskningar samt en grundläggande granskning 
av samtliga nämnder. Året avslutas med granskning av årsredovisning 2020. 

Under året har upphandling av sakkunnigt biträde till revisorerna påbörjats. Denna upphandling har ännu inte 
avslutats.  

Revisorernas bedömning är årets budget kommer att hållas utan avvikelser. 

2 EKONOMI 
tkr Utfall jan-juli 

innev. år 
Utfall jan-juli 

fg. år 
Budget helår 

innev. år 
Prognos helår 

innev. år 
Avv. mot 

budget  

Intäkter         0,0 

Kostnader -321,0 -392,2 -1 718,0 -1 718,0 0,0 

Nettokostnad -321,0 -392,2 -1 718,0 -1 718,0 0,0 

 

Kommunens revisorer redovisar ett överskott jämfört med budget till och med juli månad vilket beror på att 
upplupna kostnader avseende sakkunnigt biträde för granskning hänförlig till revisionsåret 2020 ännu inte 
fakturerats (pågående granskning). 

Planerade utbildningsinsatser för revisorerna har inte kunnat genomföras till följd av COVID-19 restriktioner vilket 
påverkar utfallet. Revisorernas avsikt är komplettera med olika utbildningssatser under resterande period av året.  

Prognosen för helåret är ett utfall i nivå med budget. 

2.1 Driftredovisning 
Nettokostnad, nämnd 
Kommentarer driftredovisning 

2.2 Konsekvenser Coronapandemin 
Revisorernas fysiska möten har fått ersättas med digitala möten. Planerade överläggningar med nämndernas 
presidier mfl har tills vidare ställts in för att begränsa risken för smittspridning. Planerade utbildningsinsatser för 
revisorerna har inte kunnat genomföras enligt plan. 

Inga väsentliga ekonomiska konsekvenser för revisionen förutses till följd av pågående pandemi. 
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