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Revisionsberättelse för år 2021 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelser och nämnder och genom 

utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Styrelse och nämnder 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 i verksamheten 

samt för 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. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens 

revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 

för bedömning och ansvarsprövning.  

Vi har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning, träffat samtliga nämnder samt genomfört följande 

fördjupade granskningar: Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning samt granskning av 

arbetsmarknadsenheten. 

Våra viktiga iakttagelser och synpunkter 

Av årsredovisningen 2021 framgår att kommunen visar som helhet ett positivt resultat på 38,1 mnkr för år 2021, vilket är 

19,2 mnkr bättre än 2020. Resultatet är väsentligen påverkat av högre skatteintäkter och extra statsbidrag. Vår uppfattning 

är att årets resultat är svårbedömt med tanke Covid-relaterade kostnader och intäkter. Risken är att det underliggande 

resultatet ett normalår är betydligt svagare. Vi anser att kommunstyrelsen har en viktig uppgift att fortsätta stimulera 

nämnderna till att arbeta med effektiviseringar.  

Av årsredovisningen 2021 framgår att kommunstyrelsen bedömer att kommunen uppfyller helt 2 och delvis 4 av 6 av 

kommunfullmäktiges mål. Vår uppfattning är att kommunen inte helt uppfyllt något av de 6 målen, därmed är alla mål 

uppfyllda delvis. Vi är dock tveksamma till kommunstyrelsens bedömning, då underlaget för bedömningen saknas eller är 

bristfällig. Vi uppmanar därmed kommunstyrelsen att utveckla kommunens målarbete.  

Kommunstyrelsen har under 2021 inte fattat några beslut eller vidtagit några åtgärder mot en nämnd som en följd av 

uppsiktsplikten. Vi noterar dock att styrelsen under 2021 har arbetat med att utveckla former för utövandet av sin 

uppsiktsplikt. Vi ser dock vikten av att uppsikten aktivt utövas.  

Barn- och utbildningsnämnden ekonomiska utfall för år 2021 ligger i linje med budget. Vi ser positivt på att barn- och 

utbildningsnämnden redovisar ekonomi i balans efter relativt stort underskott under 2021. Vi har under år 2021 särskilt 

följt utvecklingen av arbetsmiljö inom barn- och utbildningsnämnden, bland annat har vi haft särskilda överläggningar 

med nämnds presidium under året. Vi har noterat att nämnden har arbetat med arbetsmiljöfrågan. Vi vill påtala vikten av 

att nämnden fortsätter detta arbete.  

Social- och omvårdnadsnämnden redovisar positiv resultat för 2021 (+5,3 mnkr). En del av det goda resultatet hänförs 

dock till statliga bidrag med anledning av pandemin. Vi har under år 2021 särskilt följt utvecklingen av ekonomin inom 

nämnden. Vi ser positivt på att nämnden vänt den negativa trenden av flera års underskott.  

I verksamhetsberättelsen för 2021 uppger nämnden att samtliga beslutade anpassningar för ekonomi i balans har 

genomförts under 2021. Även om nämnden redovisar ett positivt resultat, uppmanar vi nämnden att fortsätta med 

effektiviseringsarbetet och kostnadskontroll framöver.  
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Vi noterar att social- och omvårdnadsnämnden inte styrt arbetsmarknadsverksamheten på ett tillfredställande sätt. Vi 

uppmanar därför nämnden att arbeta mer aktivt med styrning och ledning av denna verksamhet.  

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett budgetunderskott om 4,2 mnkr för 2021. Underskottet hänförs till bland annat 

ökade kostnader för fastigheter. Vi uppmanar nämnden att arbeta för en ekonomi i balans. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett litet underskott mot budget för 2021. Vi noterar att nämnden även under 2021 

har påverkats av Covid-pandemin. Nämnden har inte haft möjlighet att bedriva den planerade verksamheten, vilket har 

påverkat nämndens intäkter negativt.  

Vår bedömning 

Vi bedömer att styrelse, nämnder och beredningar i Tidaholms kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer även i övrigt att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är i allt väsentligt förenligt med de finansiella målen och i 

allt väsentligt förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  

Vårt uttalande i ansvarsfrågan 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar nedan samt enskilda 

ledamöterna i dessa organ. 

- Kommunstyrelsen 

- Social- och omvårdnadsnämnden 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Samhällsbyggnadsnämnden 

- Kultur- och fritidsnämnden 

- Valnämnden 

- Jävsnämnden 

- Gemensam räddningsnämnd (SMS) 

- Arvodesberedningen. 

 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

 

 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna (1–10) 

 

 

Tidaholm den 7 april 2022 

 

 

Jan-Olof Sandberg Tord Viktorsson  Kerstin Thuvesson 

 

 

Örjan Persson Ingegärd Rehn 
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Bilagor: 

Granskningsrapporter från sakkunniga (1-4) 

• Granskning av årsredovisning 2021. 

• Granskning av delår 2021. 

• Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning. 

• Granskning av arbetsmarknadsåtgärder. 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna samt revisionsberättelser för följande aktiebolag (5-7): 

• Tidaholms Energi AB (556063 - 9683) 

• Tidaholms Bostads AB (556041-4582) 

• Tidaholms Elnät AB (556004 - 3332) 

Revisionsberättelse (8-9) 

• Revisionsberättelse 2021 för Tidaholm – Hökensås Semesterby, Stiftelsen (867200 - 3665) 

• Revisionsberättelse 2021 för Nämnd för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Verksamhetsberättelse – kommunrevision (10) 

• Revisorernas redogörelse för verksamhet 2021.  

  

 

 


