
 

 

 

 

 

Revisorerna i Södertälje kommun  Till kommunfullmäktige 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 31 
augusti 2021 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Till grund för vår bedömning ligger en översiktlig granskning av delårsrapporten som vi låtit vårt 
sakkunniga biträde EY göra.  

Vår samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat om för att uppnå god ekonomisk hushållning.  

Våra väsentliga iakttagelser är: 

• Kommunstyrelsen bedömer om god ekonomisk hushållning råder utifrån bedömningar av mål 
inom områdena ekonomi, personal och verksamhet. Kommunstyrelsen gör en samlad 
bedömning i delårsrapporten att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för helåret 
2021.  

• Det lagstadgade balanskravet beräknas klaras enligt kommunstyrelsens prognos. Av 
nämnderna är det främst Tekniska nämnden som prognostiserar negativ avvikelse med -14,8 
mkr (-13,1%). 

• Vi noterar att det trots tidigare påpekande från vår sida ännu inte har gjorts några tillkommande 
reserveringar för återställande av deponier. Det är viktigt att denna fråga klarläggs inför 
årsbokslutet 2021. 

• Delårsrapporten saknar detta år en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. 
Eftersom koncernbolagens verksamheter är väsentliga för kommunkoncernen 
rekommenderar vi att sammanställd redovisning upprättas i kommande delårsrapporter per 
augusti. Vi noterar vidare att koncernbolagens revisorer inte har granskat delårsboksluten för 
koncernbolagen och att de inte har något sådant uppdrag. Vår bedömning omfattar därför 
endast Södertälje kommun.  

• I bifogad rapport framgår också ett antal brister i den interna kontrollen som bör vara föremål 
för kommunstyrelsens åtgärder. En del brister har påtalats under flera år. 
 

 
Södertälje den 4 november 2021 

 

 

Christer Björk           Elisabet Komheden      Erik Andersson                  Ackad Barsom    

 

 

 

Bo Fredriksson            Lena Haapala        Severios Halef  Andrea Furberg       

      Ej deltagit i beslut 

 

 

Sören Lekberg      Ester Rudolfsson Mattsson       Leyla Sharro   Karin Westin Granat             

                                Ej deltagit i beslut 

 

 

 

Bilaga: EYs rapport Granskning av delårsrapport 2021 


