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Revisionsberättelse
____________________________________________________________
Revisorerna i Nordanstigs kommun

2021-04-13

Till
Fullmäktige i Nordanstigs kommun
organisationsnummer 212000-2312

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som
bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder
revisorerna.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt
givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2021”.
Resultatet för 2021 är positivt och uppgår till 59,4 mnkr. Kommunens resultatutfall för året
präglas i hög grad av statsbidrag och innebär en resultatförbättring med 19 mnkr jämfört med
föregående år. Kommunstyrelsens verksamheter och sociala myndighetsnämnden redovisar ett
underskott om 13,2 mnkr.
Revisorerna ser oroande på den ekonomiska utvecklingen inom kommunens verksamheter.
Revisorerna konstaterar att trots ett positivt resultat i kommunen så ställer den ekonomiska
situationen höga krav på att verksamheterna bedriver ett aktivt arbete med att anpassa
verksamheterna till de av fullmäktige tilldelade ramarna.
Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden inte helt har
bedrivit verksamheten på ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Totalt redovisar kommunstyrelsens verksamheter och sociala myndighetsnämnden ett underskott
om 13,2 mnkr. Revisorerna bedömer att det är väsentligt att kommunstyrelsen och sociala
myndighetsnämnden säkerställer en aktiv styrning och att nödvändiga åtgärder vidtas för att
bedriva verksamheterna som redovisar underskott inom de av fullmäktige tilldelade ramarna.
Revisorerna vill även påtala vikten av att sociala myndighetsnämnden, med utgångspunkt i de av
fullmäktige beslutade målen, fastställer tydliga och mätbara mål för de egna verksamheterna.
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Kommunstyrelsen har i detta arbete även en viktig roll utifrån sitt ansvar för uppföljning, uppsikt
och samordning i arbetet med effektivisering och framtida budgetanpassningar.
Vi bedömer sammantaget att övriga nämnder i huvudsak har bedrivit verksamheten på
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Genomförd granskning har påvisat
avvikelser mot lag och god sed avseende upplysningar i förvaltningsberättelsen,
driftredovisningen, investeringsredovisningen och notupplysningen. Noterade avvikelser bedöms
dock inte vara väsentliga och påverkar inte den rättvisande bilden.
Vi bedömer, med bakgrund i redovisade underskotten, att styrelsens och nämndens interna
kontroll inte har varit tillräcklig. Det är av yttersta vikt att nämnderna säkerställer ett
systematiskt arbete och att åtgärder vidtas för att nå en ekonomi i balans.
Styrelsen och nämnderna enligt Kommunallagen och kommunens internkontrollreglemente har
ansvaret för den interna kontrollen inom sitt område, dvs. att de ska tillämpa en intern kontroll
som säkrar en effektiv förvaltning och undviker att allvarliga fel begås. Av reglementet framgår
bland annat att nämnderna årligen ska anta en internkontrollplan och att uppföljning ska ske i
samband med delårsrapport och årsredovisning. Genomförda granskningar har påvisat att de
finns brister i arbetet med internkontroll varför revisorerna ser det som väsentligt att åtgärder
vidtas för att säkerställa en god intern kontroll och en följsamhet till kommunens
internkontrollreglemente.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål som fullmäktige uppställt. Revisorerna kan utifrån rapporteringen i årsredovisningen inte
göra någon bedömning om resultatet avseende verksamhetsmålen är förenligt med de av
fullmäktige fastställda mål för år 2021. Vi ser det som väsentligt att årsredovisningen framåt
innehåller en bedömning av måluppfyllelse.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de
enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att gemensam nämnd för FoU Välfärd och Hjälpmedel, Norrhälsinge miljöoch räddningsnämnd samt Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2021.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.
Nordanstigs kommun 2021 04 13

Pär Westberg

Barbro Walldin

Michael Gradin
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Namn returnerat från Svenskt BankID: PÄR WESTBERG

Datum

Pär Westberg
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-13 08:29:49 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BARBRO WALLDIN

Datum

Barbro Walldin
Leveranskanal: E-post
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Datum

Eva Nilsson
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Michael Gradin
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Anders Gillgren
Leveranskanal: E-post
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