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Revisionsberättelse för år 2021 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunstyrelsen, nämnderna och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamheten som 
bedrivits i kommunens företag. 

Styrelse, nämnder och beredningar 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. Vi ska bedöma om årsredovisningens resultat är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat om. 

Genom utsedda lekmannarevisorer i Karlskoga kommuns helägda bolag har även verksamhet 
och intern kontroll i dessa bolag granskats. 

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". 

Vi noterar att socialnämnden under 2021 redovisar en negativ budgetavvikelse om 12,6 mnkr, 
avvikelsen motsvarar 1, 7% av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen är således i förhållande till 
nämndens driftsbudget relativt liten men vi bedömer att negativa budgetavvikelser alltid bör 
undvikas. Vi ser dessutom problem i att de negativa budgetavvikelserna är återkommande och 
att nämnden i sin treårs budget prognostiserar större budgetavvikelser under kommande två år. 
Vi har noterat att socialnämnden under de senaste åren arbetat aktivt med sin verksamhet och 
tagit många beslut om genomlysningar och åtgärdsplaner för att minimera underskotten och 
effektivisera verksamheten. Detta arbete behöver fortsätta om nämnden skall klara uppsatt 
budget för kommande år. 

Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelse och nämnder i Karlskoga kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och föreningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
socialnämnden och valnämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa nämnder. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för de gemensamma nämnderna 
gymnasienämnden, folkhälsonämnden, myndighetsnämnden, administrativa nämnden och 
överförmyndarnämnden samt de av kommunen utsedda ledamöterna i dessa nämnder. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2021 godkänns. 

Karlskoga 2021-04-11  
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