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Revisorernas bedömning av Huddinge kommuns delårsrapport per 2021-08-31 

 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport för perioden 
januari – 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. 
Granskningen har utförts av sakkunniga, KPMG, som biträder oss revisorer. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys 
och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Det har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed.  

Kommunens resultat för delåret uppgår till 418 mnkr, vilket är 333 mnkr bättre än budgeterat. Helårs-
prognosen summerar till ett resultat på 536,8 mnkr, vilket är 367,2 mnkr högre än budget. Kommunstyrelsen 
bedömer att kommunen kommer att klara balanskravet för helåret 2021.  

Sammantaget bedöms kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i hög utsträckning 
kunna uppfyllas under året. Vår sammanfattande bedömning är att det i delårsrapporten inte görs någon 
bedömning för respektive kommunfullmäktigemål eller målområde. Därmed är det inte möjligt att göra en 
bedömning om resultatet är förenligt med målen eller inte.  

Enligt uppgift från kommunen kommer det att göras en mer utförlig bedömning i årsbokslutet.  

Kommunstyrelsens bedömning är att kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppfylls 
för året. Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella målen som kommunfullmäktige beslutat 
om.  
 
Nämndernas samlade prognoser summerar till ett överskott mot budget på 246,9 mnkr. Vi noterar särskilt 
att klimat- och stadsmiljönämndens prognos för helåret visar – 37,2 mnkr. 

Vi noterar att kommunen under flera år och även 2021 har haft utmaningar beträffande genomförande av 
investeringar. Vi efterfrågar en mer ändamålsenlig styrning av investeringarna och kommer framåt granska 
området.  
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