Årsrapport 2021
Kulturnämnden

Revisionskontoret
Årsrapporten är ett utkast och inte en offentlig handling
fram till dess att revisorskollegiet beslutar om
revisionsberättelsen 2021. Årsrapporten har
faktakontrollerats av förvaltningen.
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Revisionskontorets årsrapport
Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet
som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. I 12 kap 1 § kommunallagen (2017:725) anges att
revisorernas uppgift är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den
interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
I Revisionskontorets årsrapport sammanfattar yrkesrevisorn det gångna årets granskning av
respektive nämnd. Syftet med rapporten är att ge de förtroendevalda revisorerna underlag för
sin lagstadgade prövning. Följande granskningsinsatser ligger till grund för upprättad
årsrapport
-

löpande genomgång av nämndens beslut och beslutsunderlag
dialog med Region Skånes revisorer, nämndens presidium och berörd förvaltning,
fördjupade granskningar och förstudier som genomförts under året
analys och bedömning av granskningsresultat i förhållande till revisionskriterier

Fördjupade granskningar rapporteras i sin helhet i enskilda rapporter. Alla publikationer finns
på Region Skånes revisorers hemsida https://www.skane.se/politik-och-demokrati/revision/.
Granskningen har utförts av Helena Olsson, certifierad kommunal revisor. Yrkesrevisorn har
prövat sitt oberoende i enlighet med SKYREV:s rekommendation R2 och inte funnit något
hinder mot att utföra granskningen. George Smidlund, revisionsdirektör och certifierad
kommunal revisor, har kvalitetssäkrat rapporten.
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Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som utgör underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar av granskningsresultatet. Revisionskriterier utgörs
exempelvis av lagstiftning samt mål och andra beslut av fullmäktige. Nedan anges aktuella
revisionskriterier per granskningsområde som tillämpas i denna rapport.
Intern kontroll:
- 6 kap. 6 § Kommunallag (2017:25)
- Reglemente för god hushållning och intern kontroll inklusive tillämpningsanvisningar
- Regionfullmäktiges anvisningar för intern kontroll (Verksamhetsplan och budget
2021, bilaga 8)
Verksamhet och ekonomi:
- 6 kap. Kommunallag (2017:25)
- Regionfullmäktiges mål, uppdrag och regionbidrag (Verksamhetsplan och budget
2021)
- Regionfullmäktiges uppföljning- och rapporteringsanvisningar (Verksamhetsplan och
budget 2021, bilaga 8)
- Nämndens verksamhetsplan och internbudget 2021
Räkenskaper:
- Kommunallag (2017:25) och Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Bedömningsskala
Nedan anges den bedömningsskala som används för att tydliggöra granskningsresultatet i
förhållande till angivna revisionskriterier. Begreppen (tillräcklig, ändamålsenlig och
tillfredställande) är hämtade från kommunallagens 12:e kapitel där det anges vad revisorerna
ska ta ställning till. Identifierade avvikelser anges i rapporten som förbättringsområden (att
åtgärda). Vid väsentliga avvikelser kan revisorerna besluta om att skicka årsrapporten till
nämnden för svar om hur åtgärder ska vidtas.
Tillräcklig intern kontroll
Ändamålsenlig verksamhet
Tillfredsställande ekonomi

Kriterierna är i allt väsentligt uppfyllda. Ingen/mindre avvikelser

Inte helt tillräcklig intern kontroll
Inte helt ändamålsenlig verksamhet
Inte helt tillfredställande ekonomi
Inte tillräcklig intern kontroll
Inte ändamålsenlig verksamhet
Inte tillfredställande ekonomi

Kriterierna inte helt uppfyllda. Avvikelser förekommer

Kriterierna inte uppfyllda. Väsentliga avvikelser

Räkenskaperna bedöms som i allt väsentligt rättvisande eller ej rättvisande.
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Sammanfattning
INTERN KONTROLL

Sammanfattningsvis bedöms kulturnämndens interna kontroll som tillräcklig.
Nämnden har genomfört en riskbedömning som grund för den interna kontrollen och antagit
en intern kontrollplan som innefattar specifika kontrollområden utifrån mål, uppdrag och
prioriteringar. Uppföljning av kontrollområdena har genomförts och rapporterats i enlighet
med krav. Genomförda kontroller har visat på en avvikelse inom kontrollområdet arbetsmiljö.
För den identifierade avvikelsen anges som åtgärd att arbetsmiljörond är utförd och att
handlingsplan är uppdaterad under år 2021.
Nämndens interna kontroll har under året granskats i en fördjupad granskning. Genomförd
fördjupad granskning visar att nämnden delvis har tillsett att det finns ändamålsenliga
strukturer och processer för intern kontroll och att dessa skapar förutsättningar för att kunna
säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.
Identifierade förbättringsområden:
✓ Säkerställa årligen uppdaterad och relevant riskanalys.
✓ Öka delaktigheten hos ledamöterna i arbetet med att identifiera och prioritera risker.
✓ Säkerställa att riskanalysen och bruttorisklistan återspeglar riskerna i verksamheten.
VERKSAMHET

Sammanfattningsvis bedöms kulturnämnden ha bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt.
Verksamheten har bedrivits i enlighet med det ansvar som nämnden har fått från fullmäktige i
reglementet och i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021. Nämnden har löpande
följt upp verksamheten. Nämndens verksamhetsstyrning har under året granskats i en
fördjupad granskning. Granskningen visar att nämndens planering av verksamheten är
ändamålsenlig och nämndens uppföljning och utvärdering är delvis ändamålsenlig.
Förbättringsområde:
-

I delårsrapporten beskriva avvikelser, resultat och effekter i relation till nämndens mål.
I uppföljningen av verksamhetsstödet redovisa om och hur kulturverksamheterna
efterlever villkoret om att bidra till nämndens och fullmäktiges mål.

EKONOMI

Sammanfattningsvis bedöms kulturnämnden ha skött verksamheten på ett utifrån
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
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Bedömningen grundar sig på att nämndens resultat per 2021-12-31 uppgår till 0 mnkr och är i
enlighet med beslutad nollbudget. Resultatet av nämndens verksamhet bedöms därmed vara i
enlighet med den inriktning som anges i regionfullmäktiges övergripande mål, en långsiktig
stark ekonomi.
RÄKENSKAPER

Sammanfattningsvis bedöms räkenskaperna i allt väsentlig som rättvisande.
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Nämndens ansvarsområden

Nämnden ansvarar för följande områden (urval):
Nämnden ska ansvara för Region Skånes kulturfrämjande verksamhet.
Nämnden ska enligt mål och riktlinjer från fullmäktige och styrelsen ansvara för
fördelningen av statsbidrag och regionala bidrag till de regionala kulturinstitutionerna
i Skåne.
Nämnden ska ansvara för fördelningen av Region Skånes pris inom nämndens
ansvarsområde.
Nämnden ansvarar för Region Skånes konstinköp, och för driften av Region Skånes
konst- och medicinskhistoriska samlingar samt för hur mottagandet av donationer inom
kulturområdet ska hanteras.
Nämnden ska arbeta med att stödja införandet av regiongemensamma system inom sitt
område.
Nämnden ska arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av
medborgardialog.
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Granskning av nämndens interna kontroll
Nedan anges granskade delområden, bedömningar och iakttagelser för granskningsområdet
intern kontroll. Granskade delområden bedöms i förhållande till angivna revisonskriterier som
uppfyllt (ingen eller mindre avvikelse), inte helt uppfyllt (avvikelser förekommer) eller inte
uppfyllt (väsentliga avvikelser). Förbättringsområden anges vid avvikelser och avsnittet
avslutas med en sammanfattande bedömning för granskningsområdet som helhet.
Riskhantering

Inte helt
uppfyllt

Nämnden har som grund för sin styrning och kontroll
genomfört en riskbedömning av verksamheten. Riskbedömningen är dokumenterad som en integrerad del av
den interna kontrollplanen 2021 och verifierar att risker
analyserats som ett underlag för den interna kontrollen.
Den interna kontrollplanen innehåller 34 identifierade
risker för 2021. För 21 av dessa risker har nämnden
beslutat om åtgärd, det vill säga vidare kontroll i enlighet
med planen. Nämnden i sin helhet bör dock vara mer
involverad i att identifiera och prioritera risker.

Riskvärdering

Uppfyllt

Av nämndens riskbedömning framgår att på kontroller
prioriteras utifrån områden där det finns hög sannolikhet
att det uppstår fel och brister. Intern kontrollplan 2021 har
bland annat innehållit kontroll av samråd med kulturlivet,
samverkan med kommuner och villkor för
verksamhetsstöd. För dessa områden har höga riskvärden
identifierats.
Den interna kontrollplanen innehåller nio riskområden
med bedömd risknivå 2 eller 3 (risknivå 16 är max). För
sex av dessa riskområden är det beslutat om ingen åtgärd
under året.

Kontrallaktiviteter Uppfyllt

Nämnden har antagit en intern kontrollplan för 2021.
Planen har innefattat specifika kontrollområden som har
utgått ifrån Region Skånes budget 2021 samt riskbedömning. 34 kontrollområden ingår i planen.

Uppföljning

Uppfyllt

Uppföljning av den interna kontrollplanen har
rapporterats till nämnden i samband med:
- Delårsrapportering (september 2021)
- Årsrapportering (februari 2022)

Genomförande

Uppfyllt

Kontrollmomenten som anges i planen har i huvudsak
genomförts som planerat. I samband med delårsrapporteringen har 11 av 21 kontrollområden följts upp. I
uppföljningen av den interna kontrollplanen per helår har
19 av 21 kontrollområden följts upp. Två av
kontrollområdena har utgått ur GSF kontrollplan för 2021
och har därför inte följts upp av GSF.
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Åtgärder

Uppfyllt

Totalt har en avvikelse identifierats närmare bestämt
inom kontrollområdet arbetsmiljö. Resultat av genomförd
medarbetarenkät visar på lägre HME-index än
medarbetarundersökningen för år 2020. För den
identifierade avvikelsen anges som åtgärd att
arbetsmiljörond är utförd och att handlingsplan är
uppdaterad under år 2021.

Nämndens interna kontroll har granskats fördjupat inom ett område 2021. Nedan anges
titel, bedömning samt iakttagelser och förbättringsområden.
Intern kontroll

Inte helt
uppfyllt

Vi bedömer att kulturnämnden delvis har tillsett att det
finns ändamålsenliga strukturer och processer för intern
kontroll och att dessa skapar förutsättningar för att kunna
säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.
Kontrollplaner som år efter år tar upp samma
kontrollmoment kan, men behöver inte, tyda på en icke
aktuell riskvärdering. Nämnden bör därför säkerställa att
riskanalys och kontrollplan årligen uppdateras med de
risker som är relevanta för verksamheten. Vidare
bedömer vi att nämnden inte har varit involverad i att
identifiera och prioritera risker i tillräcklig utsträckning.
Kulturnämnden rekommenderas att:
•
•
•

Säkerställa årligen uppdaterad och relevant
riskanalys.
Öka delaktigheten hos ledamöterna i arbetet med
att identifiera och prioritera risker.
Säkerställa att riskanalysen och bruttorisklistan
återspeglar riskerna i verksamheten.

Bedömning
Nämndens interna kontroll bedöms sammanfattningsvis som tillräcklig. Bedömningen
grundar sig på nedanstående.
Nämnden har genomfört en riskbedömning som grund för den interna kontrollen och antagit
en intern kontrollplan som innefattar specifika kontrollområden utifrån mål, uppdrag och
prioriteringar. Uppföljning av kontrollområdena har genomförts och rapporterats i enlighet
med krav. Genomförda kontroller har visat på en avvikelse inom kontrollområdet
arbetsmiljö. För den identifierade avvikelsen anges som åtgärd att arbetsmiljörond är utförd
och att handlingsplan är uppdaterad under år 2021.
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Nämndens interna kontroll har under året granskats i en fördjupad granskning. Genomförd
fördjupad granskning visar att nämnden delvis har tillsett att det finns ändamålsenliga
strukturer och processer för intern kontroll och att dessa skapar förutsättningar för att kunna
säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.
Identifierade förbättringsområden:
✓ Säkerställa årligen uppdaterad och relevant riskanalys.
✓ Öka delaktigheten hos ledamöterna i arbetet med att identifiera och prioritera risker.
✓ Säkerställa att riskanalysen och bruttorisklistan återspeglar riskerna i verksamheten.

Granskning av nämndens verksamhet
Nedan anges granskade delområden, bedömningar och iakttagelser för granskningsområdet
verksamhet. Granskade delområden bedöms i förhållande till angivna revisonskriterier som
uppfyllt (ingen eller mindre avvikelse), inte helt uppfyllt (avvikelser förekommer) eller inte
uppfyllt (väsentliga avvikelser). Förbättringsområden anges vid avvikelser och avsnittet
avslutas med en sammanfattande bedömning för granskningsområdet som helhet.
Verksamhetsplan

Uppfyllt

Kulturnämnden har senast vid decembers månads utgång
2020 antagit preliminär verksamhetsplan och internbudget
för 2021 i enlighet med regionfullmäktiges krav.
Nämndens styrande dokument beslutades 2020-12-03 § 52.
I nämndens beslut stod att verksamhetsplan och budget för
2021 kan fastställas 2021-02-18 efter beslut i Statens
kulturråds styrelse om vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom ramen för
kultursamverkansmodellen.
Nämndens verksamhetsplan och internbudget 2021 har
anknytning till Region Skånes verksamhetsplan och budget
2021 med plan för 2022-2023 samt Regional kulturplan för
Skåne 2021-2024.

Uppföljning

Uppfyllt

Nämnden har följt upp verksamheten genom:
- Fördjupade månadsrapporteringar (mars, maj,
augusti och oktober)
- Delårsrapportering (oktober 2021)
- Årsrapportering (februari 2022)

Åtgärder

Uppfyllt

Mindre avvikelser uppges ha behandlats löpande inom
verksamheten. Det har inte bedömts uppkomma så pass
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allvarliga avvikelser att de har behövt rapporteras till
nämnden.
Uppdrag

Uppfyllt

I Region Skånes verksamhetsplan och budget för 2021
anger fullmäktige att nämnden ska ha tre prioriteringar för
sitt arbete: kultur för alla i Skåne, ett kulturliv för hela
Skåne och ökat deltagande och medskapande i kulturen.
Nämnden har arbetat utifrån detta uppdrag under året.
Särskilda uppdrag (urval) som fullmäktige ger nämnden i
verksamhetsplanen är:
- stärka samarbetet med andra relevanta nämnder,
både inom området för regional utveckling och
inom hälso- och sjukvården, för att stärka
skåningarnas möjlighet att tillgå kultur
- stimulera samverkan mellan biblioteken och andra
aktörer inom offentlig sektor, idéburen sektor,
universiteten och andra verksamheter inom
konst- och kultursektorn.
- utveckla kulturutbudet särskilt så att barn och unga
är till större del inkluderade i kulturutbudet och har
möjlighet till medskapande av kulturlivet i Skåne.
- kulturnämnden ska tillsammans med hälso- och
sjukvårdsnämnden revidera strategin för kultur och
hälsa under 2021.
Nämnden har under året arbetet utifrån dessa särskilda
uppdrag.
Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 (beslutad av
kulturnämnden och fastställd av regionfullmäktige) utgår
från tre vägledande principer
- kulturens egenvärde
- kulturens demokratiska grund
- kulturens kraft i samhällsbygget
Nämnden har under året arbetet utifrån dessa principer.

Reglemente

Uppfyllt

Granskning av nämndens handlingar visar att
verksamheten har bedrivits i enlighet med det ansvar och
uppdrag som nämnden har fått från fullmäktige i
reglementet.

Måluppfyllelse
RF mål

Uppfyllt

Nämndens verksamhet bedöms bedrivas i enlighet med den
inriktning som anges i regionfullmäktiges övergripande
mål. Nämnden har i såväl verksamhetsberättelsen för delår
som för helår redovisat hur nämnden har fullgjort
uppdragen från fullmäktige genom att beskriva aktiviteter
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som har genomförts inom uppdragen men beskriver inte
tydligt resultat och effekter.
Nämnden beskriver i sin verksamhetsberättelse för helåret
att deras egen bedömning är att inriktningen i
kulturnämndens verksamhetsplan har kunnat följas, med i
vissa fall justerade tidplaner, smärre anpassningar av
former eller aktiviteter på grund av pandemin. Vidare
beskriver nämnden att beviljade projekt har getts möjlighet
till förlängd projekttid och uppskov med redovisningar.
Enligt nämnden har däremot inga större avvikelser i
förhållande till den strategiska inriktning och målsättning
som anges i kulturnämndens verksamhetsplan för 2021
kunnat identifieras.
Förbättringsområde:
-

I delårsrapporten beskriva avvikelser, resultat och
effekter i relation till nämndens mål
I uppföljningen av verksamhetsstödet redovisa om
och hur kulturverksamheterna efterlever villkoret
om att bidra till nämndens och fullmäktiges mål

- Bättre liv och
hälsa för fler

Uppfyllt

Kulturnämnden bedöms ha arbetat efter inriktningen bättre
liv och hälsa för fler under året. Bedömningen grundar sig
på att en mängd olika aktiviteter bedrivs utifrån beslutad
verksamhetsplan och regional kulturplan för Skåne som
verkar för att medborgarna ska ha ett rikt konst- och
kulturliv av hög kvalitet.

- Tillgänglighet
och kvalitet

Uppfyllt

Kulturnämnden bedöms ha arbetat efter inriktningen
tillgänglighet och kvalitet under året. Bedömningen
grundar sig på att en mängd olika aktiviteter bedrivs utifrån
beslutad verksamhetsplan och regional kulturplan för
Skåne som verkar för att medborgarna ska få ett unikt och
särpräglat kulturarv av hög kvalitet.

- Hållbar
utveckling i hela
Skåne

Uppfyllt

Kulturnämnden bedöms ha arbetat efter inriktningen
hållbar utveckling i hela Skåne under året. Bedömningen
grundar sig på att en mängd olika aktiviteter bedrivs utifrån
beslutad verksamhetsplan och regional kulturplan för
Skåne som verkar för att medborgarna ska få ett unikt och
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särpräglat kulturarv av hög kvalitet.
- Attraktiv
arbetsgivare,
professionell
verksamhet

Uppfyllt

Av nämndens uppföljning per delår och helår framgår
arbetet med koppling till målet. Av nämndens
månadsrapporter framgår att anställningsvolym och
sjukfrånvaro följs upp löpande. I Region Skånes
reglemente för styrelser och nämnder står att
regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga
anställda i Region Skåne. Kulturnämnden har därmed inte
något arbetsgivaransvar eller arbetsmiljöansvar. Under
hösten 2021 genomförde kulturförvaltningen en
medarbetarenkät. Det sammanvägda resultatet visar på
något sämre resultat än föregående år och en möjlig
förklaring enligt ledningen kan vara ökat distansarbete
vilket negativt påverkat dialog och kommunikation mellan
chef och medarbetare.

Nämndens verksamhet har granskats fördjupat inom en fördjupad granskning under
2021. Nedan anges granskningens titel, bedömning samt iakttagelser och förbättringsområden

Verksamhetsstyrning
i regionala
utvecklingsnämnden
och kulturnämnden

Inte helt
uppfyllt

Kulturnämndens planering inom nämnden
bedöms som ändamålsenlig. Nämndens
verksamhetsplan är i enlighet med fullmäktiges
plan då nämndens plan innefattar Regional
kulturplan för Skåne 2021-2024 och mål från
fullmäktiges verksamhetsplan. När nämnden
fattar beslut om stöd till kulturverksamheter anges
som villkor att stödmottagarna ska bidra till
Region Skånes kulturpolitiska mål, vilket ger en
tydlig koppling till nämndens och fullmäktiges
mål. Gällande kulturnämndens uppföljning och
utvärdering bedömer vi denna som delvis
ändamålsenlig. Kopplingen till nämndens och
fullmäktiges mål saknas vid nämndens
uppföljning av verksamhetsstödet eftersom det då
inte ges en redovisning av att och hur kulturverksamheterna har efterlevt villkoret om att
bidra till Region Skånes kulturpolitiska mål. Detta
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gör att det saknas en redovisning av
måluppfyllelse. Nämnden har i delårsrapporten
redovisat hur den har fullgjort uppdragen från
fullmäktige genom att beskriva aktiviteter som
har genomförts inom uppdragen men beskriver
inte tydligt resultat och effekter.

Förbättringsområde:
-

-

I delårsrapporten beskriva avvikelser,
resultat och effekter i relation till
nämndens mål
I uppföljningen av verksamhetsstödet
redovisa om och hur
kulturverksamheterna efterlever villkoret
om att bidra till nämndens och
fullmäktiges mål

Bedömning
Sammanfattningsvis bedöms nämnden ha skött verksamheten på ett ändamålsenlig sätt.
Bedömningen grundar sig på nedanstående.
Verksamheten har bedrivits i enlighet med det ansvar som nämnden har fått från fullmäktige i
reglementet och i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021. Nämnden har löpande
följt upp verksamheten. Nämndens verksamhetsstyrning har under året granskats i en
fördjupad granskning. Granskningen visar att nämndens planering av verksamheten är
ändamålsenlig och nämndens uppföljning och utvärdering är delvis ändamålsenlig.
Förbättringsområde:
-

I delårsrapporten beskriva avvikelser, resultat och effekter i relation till nämndens mål.
I uppföljningen av verksamhetsstödet redovisa om och hur kulturverksamheterna
efterlever villkoret om att bidra till nämndens och fullmäktiges mål.

Granskning av nämndens ekonomi
Nedan anges granskade delområden, bedömningar och iakttagelser för granskningsområdet
ekonomi. Granskade delområden bedöms i förhållande till angivna revisonskriterier som
uppfyllt (ingen eller mindre avvikelse), inte helt uppfyllt (avvikelser förekommer) eller inte
uppfyllt (väsentliga avvikelser). Förbättringsområden anges vid avvikelser och avsnittet
avslutas med en sammanfattande bedömning för granskningsområdet som helhet.
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Internbudget

Uppfyllt

Nämnden har antagit en internbudget i balans för 2021 och
som är i enlighet med regionfullmäktiges verksamhetsplan
och budget.

Uppföljning

Uppfyllt

Nämnden har följt upp ekonomin i samband med:
-

Fördjupade månadsrapporteringar (mars, maj,
augusti och oktober)
Delårsrapportering
Årsrapportering

Åtgärder

Uppfyllt

Analyser och prognoser framgår av nämndens uppföljning.
Nämnden har haft ett prognostiserat nollresultat hela året.

Budgetföljsamhet

Uppfyllt

Nämndens resultat per 2021-12-31 uppgår till 0 mnkr och
är därmed i enlighet med beslutad nollbudget.

Måluppfyllelse RF
mål
- en långsiktigt
stark ekonomi

Uppfyllt

Resultatet av nämndens verksamhet bedöms vara i enlighet
med den inriktning som anges i regionfullmäktiges
övergripande mål, en långsiktig stark ekonomi.

Bedömning
Sammanfattningsvis bedöms nämnden ha skött verksamheten på ett utifrån ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på nedanstående.
Kulturnämndens resultat per 2021-12-31 uppgår till 0 mnkr och är i enlighet med beslutad
nollbudget. Resultatet av nämndens verksamhet bedöms därmed vara i enlighet med den
inriktning som anges i regionfullmäktiges övergripande mål, en långsiktig stark ekonomi.

Granskning av räkenskaper
Redovisningsrevisionen har utförts av KPMG AB på uppdrag av revisorerna.

Delårsbokslut
Baserat på den utförda granskningen gör KPMG bedömningen att
•

Periodens resultatutfall är 10 mnkr högre än budgeterat resultat.

•

Det har inte identifierats några väsentliga felaktigheter i periodbokslutet.

•

Grundat på den översiktliga granskningen har det inte kommit fram några
omständigheter som ger KPMG anledning att anse att nämndens resultat- och
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balansräkningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning.

Årsbokslut
Baserat på den utförda granskningen gör KPMG bedömningen att
•

Periodens resultatutfall om 0 mnkr är i nivå med budget.

•

Det har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet.

•

Grundat på utförd granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger
KPMG anledning att anse att nämndens resultat-och balansräkning inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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