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Ti ll Pedersijre komm unful lmdktige

Vi har granskat Pederscire kommuns frirvattning, bokftjring och bokstut for
rdkenskapsperioden 1.1.-31 .12.2019. Bokslutet omfattar kommunens batansriikning,
resuttatrakning, finansieringsanatys och noter titt dem samt tabtA civer budgetutfatt och
verksamhetsberdttetse. Titt bokslutet hcirande koncernbokstut bestAr av
koncernbalansrdkning, koncernresuttatrdkning, koncernens finansieringsanatys och noter
tittdem.

Kommunstyretsen och civriga redovisningsskytdiga iir ansvariga fcir kommunens ftirvattning
och sktitseln av ekonomin under rhkenskapsperioden. Kommunstyretsen och den 6vriga
koncerntedningen ansvarar fdrr styrningen av kommunkoncernen och ordnandet av
koncerntjvervakningen. Kommunstyrelsen och kommundirekttjren ansvarar for
upprdttandet av bokstutet och fcjr att det ger riktiga och tittrdcktiga uppgifter om
kommunens resultat, dess ekonomiska stdttning, finansiering och verksamhet i entighet
med stadganden och bestdmmetser om upprdttande av bokstut. Kommunstyretsen och
kommundirekttiren har i verksamhetsberiittetsen redogjort ftir ordnandet av kommunens
interna kontrotl och riskhantering samt koncerncivervakning.

Vi har granskat riikenskapsperiodens fcirvaltning, bokfciring och boktut i enlighet med god
offenttig revisionssed f6r att som resuttat av granskningen rapportera om vdsenttiga fel och
brister som uppdagats. Vid granskningen av fdrvattningen har vi utrett huruvida
medlemmarna i fcirvattningsorganen och de [edande tjiinsteinnehavarna fdr
uppgiftsomrAdena verkat entigt tag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrotten
och riskhanteringen samt koncerntivervakningen i kommunen har ordnats pi behcirigt sdtt
har beaktats redog6retsen fdr dem i verkamhetsberlittelsen. Ddrtitt har vi granskat
riktigheten i uppgifterna som givits om grunderna ftir lanskapsandetarna. Vi har utfdrt
granskningen frir att tittriicktigt tittfcirtittigt fcirsdkra oss om huruvida fcirvattningen skdtts
entigt lag och ful.l.mdktiges bestut. Bokftiringen, principerna ftir upprdttandet av bokstutet,
dess innehitl och presentation har granskats i tiltrdcktig omfattning ftir att konstatera att
bokstutet inte innehitter vdsenttiga fet etter brister.

Granskningens resultat

De mest viisenttiga budgetdverskridningarna uppstod inom resuttatenheten fcir Hiitso- och
sjukvArd. 0,4 mitj. euro och SpeciatsjukvArd 0,9 mitj. euro. Tittcivriga detar har kommunens
fcirvattning sktitts entigt [ag och futtmdktiges bestut.

Kommunens interna kontrott och riskhantering samt koncerndvervakning har ordnats pA

behdrigt siitt. Konstaterades att kommunens direktiv fdr den interna kontrotten iir ftirAtdrat
och btjr uppdateras snarast mtijtigt.

Uppgifterna som givits om grunderna fdr statsandetarna dr riktiga.

Kommunens bokstut och det titl,hcirande koncernbokstutet dr uppriittade entigt stadganden
och bestdmmetser om uppriittande av bokstut. Bokstutet ger riktiga och tittriicktiga
uppgifter om riikenskapsperiodens resuttat, ekonomiska stiittning, finansiering och

verksamhet. Vi vitl. ftista uppmdrksamheten pi i verksamhetsberiittetsen presenterade

COVID-19 epidemins inverkan pl kommunens verksamhet och ekonomi.
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Utlatanden om godkennande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi f6rordar att bokstutet godkdnns.

Vi fdrordar att de redovisningsskyldiga bevitjas ansvarsfrihet f6r den av oss granskade
rdkenskapsperioden fdrutsatt att kommunfu[[maktige godkanner den under granskningens
resuttat angivna dverskridningen.
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