
 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 

nämnder, beredningar och gemensamma nämnder samt genom utsedda 

lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag och 

stiftelser. 

 

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 genomförts med den inriktning och 

omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

 

Kommunrevisionen har under året fortsatt att följa hur nämnden för individ och 

familjeomsorg arbetar med att uppnå en budget i balans. Nämnden har under året antagit en 

kostnadsberäknad åtgärdsplan med målet om att uppnå en budget i balans och relevant 

nettokostnadsavvikelse senast vid årsskiftet 2022/2023. Nämnden redovisar för 2020 ett 

negativt ekonomiskt resultat om cirka 6,7 mnkr. Kommunrevisionen avser att under 2021 

fortsatt följa hur nämnden arbetar utifrån antagen åtgärdsplan. 

 

Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för kommunen mot 

bakgrund av Covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att 

hantera en global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under året på 

en övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

krishantering. Den övergripande granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna 

genom sin krishantering samt aktivering av krisledningsorganisation arbetat med att hantera 

de utmaningar och konsekvenser som uppstått med anledning av pandemin. 

Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med 

att hantera konsekvenserna av Covid-19. 

 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Kungsbacka kommun har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, med undantag av att även 

pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.  



 

 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

 

Vi bedömer att vi inte kan uttala oss om resultatet i årsredovisningen vad gäller de finansiella 

och verksamhetsmässiga målen som kommunfullmäktige uppställt är förenligt med 

kommunens definition av god ekonomisk hushållning. Orsaken är att fem av tolv 

verksamhetsmässiga indikatorer inte följs upp i årsredovisningen och att den samlade 

måluppfyllelsen bland resterande indikatorer är svag. Vi rekommenderar kommunen att 

fastställa indikatorer som är uppföljningsbara i samband med avlämnandet av 

årsredovisningen. Detta för att kunna pröva om verksamheten är förenlig med de mål för god 

ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige uppställt. 

  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt 

enskilda ledamöter i dessa organ. 

 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

 

Vi åberopar bifogad redogörelse. 
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