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Till  
Kommunstyrelsen 

För kännedom  
Kommunfullmäktige 

 

Missiv: Granskning av delårsbokslut 2022 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av delårsbokslut för 2022  
Revisionsrapporten ”Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31”, bifogas. 

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i 
kommunal verksamhet.  

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 
2022-08-31 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 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. 

Kommunens resultat per 2022-08-31 uppgår till 42,9 mnkr, vilket är 27,7 mnkr bättre än samma 
period förra året.  

Fullmäktige beslutade 2021-11-29 § 204 om ett finansiellt mål enligt följande: ”Resultatet skall 
uppgå till 0,5 % av skatter och bidrag”. Kommunstyrelsen presenterar det finansiella målet i 
tabellen i delårsrapporten under det övergripande målet ”Goda arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt”. I denna tabell står att resultatmålet är 1 %.  Dock presenteras eller kommenteras målet 
inte under det övergripande målet. Under rubriken ”Måluppfyllelse, finansiellt mål” presenteras 
målet att det ska uppgå till 1% men att det sedan har reviderats till 0,5%. Vi har i vår bedömning 
utgått ifrån protokoll 2021-11-29 §204 där kommunfullmäktige beslutar de reviderade målen om 
0,5%.  

Fullmäktige beslutade 2021-11-29 § 204 att budgeterat resultat 2022 är 3 128 tkr. I delårsrapporten 
framgår däremot att resultatet är budgeterat till 2 872 tkr. Vi har vid kommunikation med 
kommunledningen fått information om att det enligt protokollet beslutade resultatet är en 
felskrivning och att resultatet ska vara 2 872 tkr. 

Vi bedömer att det finansiella målet med betydelse för god ekonomisk hushållning uppnås i 
delårsbokslutet och kommer att uppnås för helåret 2022 under förutsättning att kommunens prognos 
är korrekt.  

För helåret prognostiseras ett resultat om 24,3 mnkr vilket innebär att kommunen bedömer att de 
kommer att uppnå balanskravet för 2022. 

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2022 finns fem övergripande verksamhetsmål 
formulerade. Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida 
kommunen kommer uppnå verksamhetsmålen. Detta på grund av att det saknas tillräckliga 



   

mätningar och underlag för att göra denna bedömning. Därmed är det inte möjligt för revisorerna 
att göra en bedömning av kommunens måluppföljning i samband med delårsbokslutet.  

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen: 

• Att lyfta till fullmäktige att ta nytt beslut om budgeterat resultat så att det protokollförda 
beslutet överensstämmer med fullmäktiges avsikt. 

• Att säkerställa att budgetdokumentet avseende budget 2022 innehåller det finansiella mål och 
det resultat som fullmäktige beslutat. 

• Till årsredovisningen tydliggöra vilket som är det finansiella målet. 

• Förtydligar att verksamhetsmålen är mål för betydelse för god ekonomisk hushållning för 
kommunen och kommunkoncernen. 

• Arbetar vidare med återrapportering av kommunfullmäktige fastställda mål så att det finns en 
röd tråd från beslutade mål till återrapportering.  

• I årsredovisningen göra en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning 
uppnås.    

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Kommunrevisionen emotser svar senast den 31 januari 2022 på vilka åtgärder kommunstyrelsen 
har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter och rekommendationer som framkommer i 
bifogad rapport. 

 

För revisorerna i Kungsörs kommun 2022-11-02 

 

 

Håkan Sundström 
revisionsordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga: De sakkunnigas granskning av delårsrapporten för 2022 
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Snabb överblick

Resultat och prognos
Kommunens delårsresultat uppgår till 42 922 tkr.

Årsbudgeten uppgår till 2 872 tkr medan prognosen 
uppgår till 24 256 tkr, en förbättring på 21 384 tkr. 
Det beror främst på att verksamhetens kostnader 
minskat.

Finansiella mål
Kommunfullmäktige har beslutat om ett finansiellt
mål.

Delårsrapporten är upprättad
enligt lagens krav och god 
redovisningssed
Vår bedömning är att delårsbokslutet I allt väsentligt
är upprättat i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning
.

Balanskravsresultat
Vår bedömning är kommunen har uppnått
balanskravsresultatet vid delåret. 

Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har beslutat om 
nyckeltal men få målvärden som kan
mäta verksamhetsmålen

Presenter
Presentation Notes
Ändra flaggorna till annan färg, ex grönt om det är ok, gul om delvis och rött om det finns briser osv 
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Sammanfattning
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 
delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
- Kommunens resultat för delåret uppgår till 42 922 tkr, vilket är 16 631 tkr högre än samma period förra året. Det 
beror främst på att verksamhetens kostnader minskat. 
Kommunens prognos för helåret uppgår till 24 256 tkr, vilket är 21 384 tkr högre än budget.
Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår och det beror oftast på att 
kostnaderna inte kommer linjärt över året.
- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 27 555 tkr för 2022.
Vi har, och med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som 
anges under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet 
inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Sammanfattning forts.
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har
betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med
de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning.

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning
kommer att uppnås.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige 
fastställda finansiella målet. 
Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunen kommer uppnå 
verksamhetsmålen. Detta på grund av att det saknas tillräckliga mätningar och underlag för att göra denna 
bedömning. Därmed är det inte möjligt för revisorerna att göra en bedömning av kommunens måluppföljning i 
samband med delårsbokslutet.

Kungsör 2022-11-02

Denice Nyström Karin Helin-Lindqvist

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som 
ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader 
och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
kommunfullmäktige och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska 
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat 
sedan föregående räkenskapsårets utgång.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

 Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk 
hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 
kommunfullmäktige.

Inledning
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Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:
 Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten
 Förvaltningsberättelsens innehåll
 Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk 

hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR
Interna regelverk och instruktioner
Fullmäktigebesluthållning

Metod

Granskningen har genomförts genom:
Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten
Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är 

förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

Inledning forts.
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Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 
med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som 
träder i kraft 2023.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 
granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 
enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.
Granskningen av finansiella och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten. 
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 
kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Inledning forts.
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 
förvaltningsberättelse. RKR preciserar i RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla 
minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Enligt RKR R17 Delårsrapport  ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan 

delårsrapporten upprättas. 
Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och 

verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten. 
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 Delårsrapport.
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Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024, dokumentet har 
reviderats och beslutats i protokoll per 2021-11-29. Någon uppdaterad Mål och budget har vi inte tillhandahållit 
utan vi utgår ifrån protokollet per 2021-11-29 §204 vid bedömningen av målen. 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett mål med betydelse av god ekonomisk hushållning, målet är ett finansiellt 
mål om att årets resultat ska motsvara 0,5% av skatteintäkter och generella bidrag. Målet uppfylls och prognosen 
visar att målet kommer att uppfyllas vid helår. 

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk 
hushållning kommer att uppnås.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att förtydliga att verksamhetsmålen är mål för betydelse för god ekonomisk
hushållning för kommunen och kommunkoncernen.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen arbetar vidare med sin återrapportering av kommunfullmäktige
fastställda mål och att det finns en röd tråd från beslutade mål till återrapportering. 



16Document Classification: KPMG Public© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Finansiella mål 
Det finansiella målet är:

Målvärde: 2022 2025 utfall/prognos
 Kommunens resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag 0,5% 2% 3,8%

Kommunstyrelsen presenterar det finansiella målet i tabellen under det övergripande målet ”Goda arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt” med 1 % dock presenteras eller kommenteras målet inte under det övergripande målet. 
Under rubriken ”Måluppfyllelse, finansiellt mål” presenteras målet att det ska uppgå till 1% men att det sedan har 
reviderats till 0,5%. Vi har i vår bedömning utgått ifrån protokoll 2021-11-29 §204 där kommunfullmäktige beslutar 
de reviderade målen om 0,5%. 
Vi rekommenderar att till årsredovisningen tydliggöra vilket som är det finansiella målet.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella målet. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några 
indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
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Verksamhetsmål  
Inför 2022 har kommunfullmäktige upparbetat en ny målstyrning och kommit fram till fem övergripande mål med nitton 
nyckeltal. 
Verksamhetsmålen är:
 Hållbara städer och samhällen
Nyckeltal: Målvärde: 2022 2025 utfall
Invånare totalt, antal - 9000 8 857
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 77,4% 80% -
Industrimark (planlagd mark) - 30 000 kvm 0

 God utbildning för alla
Nyckeltal: Målvärde: 2022 2025 utfall
Skolarbetet gör min nyfiken så jag får lust att lära mig mer. 65% 74% -
Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Öka Öka -
Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel (%) - 80 % 73,6
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
hemkommun,andel (%) 55% 65% 52,9%
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, 200 210 184,2
genomsnitt(17 ämnen).
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Verksamhetsmål  
 God hälsa och välbefinnande
Nyckeltal: Målvärde: 2022 2025 Utfall

Brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn, andel (%) - 86% 43%

Brukarbedömning hemtjänst - helhetssyn, andel (%) - 94% 85%
Nöjd Region-Index - Trygg & säker utomhus på kvällar och nätter,
medelbetyg (skala 0-10) - 7.4 -
Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/invånare 7-25 år Öka Öka -
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, - - -
antal/100 000 inv. Utgångsläge 23.

 Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Nyckeltal: Målvärde: 2022 2025 Utfall
Hållbart medarbetarengagemang HME – Totalindex 82 84 -
Heltidsanställda tillsvidareanställda, kommun, andel (%) Öka Öka 73,7

 Hållbar konsumtion och produktion
Nyckeltal: Målvärde: 2022 2025 Utfall
Andel upphandlingar där miljökrav ställts på leverantör Öka Öka -
Kommunalt verksamhetsavfall, utvecklingsnyckeltal - - -
Energianvändning lokaler för kommunen, gradjusterad 69 % 66 % -8,4
Andel fossilt bränsle i kommunkoncernen Minska Minska -
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Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har beslutat om fem övergripande verksamhetsmål med nitton nyckeltal. Av dessa nyckeltal har 
tolv inte mäts under året, ett ej uppfyllt, tre delvis, ett i högsta grad samt två som har mätts men ej har något målvärde 
för året. 
Då det inte finns några kriterier för bedömningen är det svårt för oss att veta hur bedömningen har skett och utifrån det 
göra en egen bedömning över måluppfyllelsen.  
Vi har noterat att det i delårsrapporten rapporteras fler nyckeltal i delårsrapporten än vad det som kommunfullmäktige 
beslutat. Kommunstyrelsen redovisar även nämnd-och styrelsemål som inte har beslutats av kommunfullmäktige. 
Kommuner får presentera fler mål och nyckeltal än vad som kommunfullmäktige beslutat men det måste tydligt framgå 
i text vad som är beslutats av kommunfullmäktige och vad som nämnder och styrelse beslutat för att läsaren enkelt 
ska kunna utläsa vad kommunfullmäktige har beslutat. Det är svårt att avläsa om bedömningen är för nämnd-
styrelsemål eller om det är för det övergripande målet och hur kommunen har kopplat bedömningarna för nyckeltalen 
till det övergripande målets uppfyllelse. 
Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering anser vi det vara svårt att utifrån den 
information som lämnas i delårsrapporten bedöma huruvida måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är förenliga med 
de kommunfullmäktige fastställda mål avseende både för delårsbokslutet och prognos.
Vi rekommenderar att det i beslutad budget blir tydligare vilka målen är och vilka målvärden som finns. På så sätt blir 
det lättare att följa målen från beslut till återrapportering. 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utvecklar sitt arbete med uppföljning av målen samt att kriterier tas fram för 
bedömningen av målen.
Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunen kommer uppnå 
verksamhetsmålen. Detta på grund av att det saknas tillräckliga mätningar och underlag för att göra denna 
bedömning. Därmed är det inte möjligt för revisorerna att göra en bedömning av kommunens måluppföljning i 
samband med delårsbokslutet.
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Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om 
resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 
tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta 
ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.
Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger 
synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om 
beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och 
kommunallagen.
I kommunallagen stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett
överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna,
eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.
Kommunstyrelsen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten 
framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 27 555 tkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
RUR uppgår till 24 000 tkr
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga 
väsentliga felaktigheter.
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Resultaträkning
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna överstiger kostnaderna för att inte urholka det 
egna kapitalet.
Kommunens resultat för delåret uppgår till 42 922 tkr, vilket är 16 631 tkr högre än samma period förra året. Det 
beror främst på att verksamhetens nettokostnader minskar mer än vad skatteintäkterna och generella statsbidrag 
och utjämning gör.
Kommunens årsprognos uppgår till 24 256 tkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att 
delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. 
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Balansräkning  
Avstämda poster
Vid vår översiktliga granskning visar på att alla balansposter är 
avstämda.

Avsättning och ansvarsförbindelser
Kommunen redovisar sina pensionsåtaganden enligt 
blandmodellen och i enlighet med RKR R10 Pensioner. 
Blandmodellen innebär att avtalspensioner som intjänats före 
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och avtalspensioner 
som intjänats från och med 1998 samt samtliga garanti- och 
visstidspensioner redovisas som en avsättning.

Leasing
Kommunen följer inte RKR R5 Leasing för hur finansiellt leasade 
objekt redovisas i balansräkningen. Kommunen leasar inte 
personbilar.

Finansiella instrument
Samtliga placerade medel värderas till marknadsvärdet på 
balansdagen. Förändringen för kortfristiga placeringar beror  på 
orealiserade värdeförändringar vid årets slut. 
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Kassaflödesanalys
Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll i allt väsentligt överensstämmer med motsvarande uppgifter i 
övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte föranlett några noteringar.
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Sammanställda räkenskaper
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska de sammanställda räkenskaperna omfatta de 
juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett 
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk 
person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 
balansomslutning.
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av 
delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges mål 
för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

Kommunen har valt att inte ha med sammanställda räkenskaper i sin delårsrapport.
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Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen 
eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. 
Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar 
samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal
redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal 
redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Vi bedömer 
däremot att uppgifterna om säsongsvariationer och/eller cykliska effekter saknas.
I delårsrapporten skriver kommunen att de följer kommunal bokförings- och bokföringslagen och de 
rekommendationer som är utgivna av RKR förutom rekommendationen RKR R5 Leasing.
Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vilket innebär att en fiktiv 
anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar 
kostnaden för fastigheter som operationell leasing, ingen justering eller genomgång har gjorts avseende 
hyreskontrakt av fastigheter. Detta skulle kunna vara ett avsteg från RKR R5. Vi rekommenderar därför 
kommunen likt tidigare år att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om dessa skulle kunna innebära 
väsentliga fel i kommunens räkenskaper.
Vi rekommenderar även kommunen att årligen dokumentera en egen genomgång mellan aktuella 
redovisningsprinciper och av kommunen tillämpade principer.
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Drift- och investeringsredovisning 
Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning. 
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Övriga iakttagleser

Förutbetalda intäkter

Kommunen har inte intäktsfört migrationsbidrag från tidigare år om 2,5 mnkr. Beloppet understiger väsentlighet 
men det är något vi påtalat flera år i rad. 

Budget

Budget i resultaträkningen överensstämmer inte mot beslutad budget.
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