Revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

2021-10-21

Till
Fullmäktige i respektive medlemskommun
Bräcke kommun, organisationsnr: 212000-2460
Krokoms kommun, organisationsnr: 212000-2478
Ragunda kommun, organisationsnr: 212000-2452
Åre kommun, organisationsnr: 212000-2494
Östersunds kommun, organisationsnr: 212000-2528

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål som direktionen beslutat.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
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.
Resultatet per 2021-08-31 uppgår till +19,3 mnkr. Det prognostiserade resultatet för
helåret 2021 är ett underskott om -5,1 mnkr vilket är sämre än budgeterat.
Bedömningen är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för 2021. Av
delårsrapporten framgår att direktionen avser att åberopa synnerliga skäl för att inte
återställa det negativa balanskravsresultatet.
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.
Revisorernas samlade bedömning är att revisorerna med anledning av
avsaknaden av finansiella mål för år 2021 inte kan göra en bedömning av huruvida
förutsättningar finns att målen ur det finansiella perspektivet kommer att uppnås för
helåret. Gällande verksamhetsmålet kan revisionen, inom ramen för 2021, inte göra
en bedömning om förutsättningar finns för att det verksamhetsmässiga målet
kommer att uppnås för helåret då prognos för måluppfyllelse samt uppgifter om
standardkostnader för 2021 saknas.
Vi bedömer, utifrån genomförd granskning, att delårsrapporten i allt väsentligt är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
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Bilaga: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport
2021

Östersund den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Lisa Bois
Revisionens ordförande

Berit Forsgård

Göran Näslund

Greger Mårtensson

Björn Skogh
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