
 

 

 

Nacka kommun    Revisionsskrivelse 

Revisorerna    2020-11-04 

Till kommunfullmäktige 

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2020 

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

per 31 augusti 2020 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning 

ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.  

 

Till grund för vår bedömning ligger en översiktlig granskning av delårsrapporten som vi låtit 

EY göra. Med översiktlig granskning menas att granskningen har varit begränsad i 

omfattning och att den främst har varit inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i 

redovisningen. 

 
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. Måluppfyllelsen ska utvärderas och redovisas i 
delårsrapport och årsredovisning. Revisorerna ska uttala sig om målen och om balanskravet 
uppfylls.  
 

Vi bedömer sammantaget att resultatet i delårsrapporten, för verksamhetsmålen, i huvudsak 
är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om. Vi noterar dock att ett av de fyra 
finansiella mål som fullmäktige ställt upp för verksamheten, inte nås, nämligen 
självfinansiering av stadsbyggnadsprojekt över en femårsperiod.  

 
Kommunen har i delårsrapporten inte justerat för de gatukostnads- och exploaterings-
ersättningar som skuldförts enligt tidigare regelverk. De är fortfarande skuldförda vilket är ett 
avsteg från det nya regelverket för intäkter i kommuner. Beloppsavvikelsen är väsentlig i 
balansräkningen. Av delårsrapporten framgår att ”Arbetet med att tillämpa 
rekommendationen har inletts och avsikten är att under året slutföra övergången till den nya 
rekommendationen. Övergången kommer främst få effekt på fördelningen mellan skulder och 
eget kapital.” Det kan också bli väsentliga effekter på resultaträkningen de år då stora belopp 
i form av gatukostnadsersättningar erhålls. Det är viktigt att kommunstyrelsen prioriterar 
arbetet med att utreda vilka justeringar i resultat- och balansräkning som behöver ske innan 
årsskiftet och anpassar sig till god redovisningssed i årsredovisningen för 2020. 
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