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Revisorernas bedömning av Huddinge kommuns delårsrapport per 2019-08-31 

De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har uppdragit till KPMG AB att översiktligt 
granska delårsrapporten per 2019-08-31. 

Kommunens förtroendevalda revisorer ska enligt 9 kap KL bl.a. bedbma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). 

Mot bakgrund av genomförd granskning är vår bedömning att delårsrapporten i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. 

Kommunens resultat för delåret uppgår till 137,5 mkr, vilket är 52,5 mkr högre än samma period förra året. 
Det beror främst på att skatteintäkterna och finansiella intäkterna har ökat i större utsträckning än vad 
verksamhetens nettokostnader har gjort. 

För helåret 2019 prognostiseras ett positivt resultat som vid avstämning mot balanskravet uppgår till 173,2 
mnkr. Vi bedömer att kommunen kommer att klara balanskravet för helåret 2019. 

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet 
är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. Kommunfullmäktige 
har beslutat om ett resultatmål som innebär att resultatet ska minst motsvara 2 % av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och utjämning, samt ett prognostiserat nollresultat mot budget. Kommunen klarar 
resultatmålet i samband med delårsbokslutet och vi gör bedömningen att kommunen även för helåret 2019 
kommer att klara detta mål. Vad gäller budgetavvikelse visar nämnderna i delårsrapporten ett positivt 
resultat mot budget om 97 mnkr och mot helårsprognosen ett positivt resultat om 68 mnkr. Vår bedömning 
är vad budgetavvikelsemålet att resultatet inte fullt ut är förenligt med det av fullmäktige fastställda målet. 

Vår bedömning vad gäller de verksamhetsmässiga målen med bäring på god ekonomisk hushållning är att 
det saknas tillräckligt med uppgifter för att läsaren av rapporten ska kunna göra en egen bedömning av hur 
kommunen kommit fram till redovisade bedömningar av måluppfyllelse samt den prognos av 
måluppfyllelse som görs för helåret 2019. 

För Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer 
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