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Fullmiiktige i Ljusdals kommun

Revisorernas bedtimning av delArsrapport
Vi, av fullmiiktige utsedda revisorer, har uppdragct att bedtima om resultatet i

delirsrapport per 2021-08-31 2ir ftirenligt med de mil fullmiiktige beslutat om.
Bedomningen avser mil och riktlinjer som dr av betydelse fiir en god ekonomisk
hushillning, siviil finansiella som ltir verksamheten.

Vir bed<imning ?ir baserad pi cn ovcrsiktlig granskning av delirsrapporten. Det
innebiir att granskningen varit bcgrdnsad i omfattning, inriktad pi <ivergripandc

analys och inte pi detaljer i rcdovisningcn. Granskningen har utliirts enligt god
rcvisionssed i kommunal verksamhet.

Resultatet lor perioden januari-augusti 2021 ir 8l ,7 Mkr och kommunen
prognostiserar ett positivt resultat lor heliret om 47 Mkr. Niimndema redovisar
sammanlagt en positiv awikelse i ftirh6llande till budget per augusti men
prognostiserar en negativ budgetavvikelse tiir heliret om -12,9 Mkr.

Av delirsrapporten framgir att balanskravet kommer att uppfullas for ir 2021.
Kommunen har sedan tidigare 6r ett negativt balanskravsresultat att eterstalla men
de delar som ska Sterstdllas under innevarande 6r liirvintas hanteras i och med
prognostiserat dverskott lor heliret.

Ar 2021 har i likhet med fiiregiende Ar i h<ig grad piverkats av den pdgiende
pandemin. Revisorema konstaterar att pandemins eflekter i okiind omfattning
kommer att fonsatta pAverka kommunen och dess verksamheter. Revisorerna ser

allvarligt pi ndmndemas ekonomi di kommunens ekonomi inte tdl upprepade

stora underskott som nimldema iterkommande redovisar. Omsorgsnimnden och

Arbetsmarknads- och socialniimnden prognostiserar 6terigen ett underskott om
6,1 Mkr respektive 7 Mkr. Det iir viisentligt att ndmnderna siikerstiiller ett
systematiskt itgiirdsarbete och att atgerder vidtas si att verksamheterna bedrivs
inom de ramar som fullm?iktige beslutat att tillftira dem pt siviil kort som l6ng

sikt.

Revisionen vill Aterigen poiingtera vikten av att samtliga ndmnder bedriver ett
atgiirdsarbete, har en lingsiktig planering och en god intem kontroll fbr att m6ta
de utmaningar som kommunen sdr inftir. Revisorerna vill iiven lyfta att
kommunstyrelsen har. med sin samordningsroll och uppsiktsplikt, en central roll



giillande hur tillfiedstiillande ledning, styming, upploljning och kontroll dr av
kommunens samlade verksamhet och ekonomi.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport, som utarbetats av sakkunnigt
bitriide ifrin PwC.

Revisorerna samlade bediimning iir att resultatet i delirsrapporten frr
fiirenligt med de finansiella mil fullmiiktige beslutat om. Utifrln liimnad
milredogtirelse avseende verksamhetsmiLlen kan vi inte gtira en bedtimning
om fiirutseftningarna ftir att dessa kommer att uppnls.

Vi bedtimer att delirsrapporten i allt vd,sentligt iir upprittad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i iivrigt. Bediimningen i delirsrapporten
Ir att balanskravet kommer att uppfyllas for ir 2021.

Pi grund av valbarhetshinder har Roland Biickman och Hans Gustavson ej

deltagit i den del av granskningen som avser Omsorgsnemndcn.
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