
Revisorerna i Arboga kommun 2019-10-11 

Till 
Fullmäktige i Arboga kommun 
organisationsnummer 212000-2122 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2019-08-31 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. 

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. 

Årsredovisningen har inte upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed i och med att kommunen valt att 
redovisa pensionsutbetalningar enligt fullfondsmodellen. Arboga kommun har 
dock på ett tydligt sätt redovisat denna avvikelse i årsredovisningen samt även 
beskrivit vilken ekonomisk effekt detta får. Vi har också noterat en avvikelse från 
god redovisningssed avseende periodisering av statsbidrag från Migrationsverket. 

Vi bedömer att årsredovisningen, med undantag för ovan nämnda avvikelser, ger 
en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning 

Resultatet vid delåret 2019 visar på ett positivt resultat på 7,7 mnkr. För helåret 
prognostiseras ett positivt resultat på 2,3 mnkr vilket är 6,1 mkr sämre än budget. 
Den nämnd som prognostiserar det största underskottet mot budget är 
socialnämnden vars prognos landar på — 28,8 mnlcr. 

Fullmäktige har antagit följande finansiella mål: 

V Överskottsmål, årets resultat ska vara positivt och utgöra minst 1 % i 
medelvärde av skatter och generella statsbidrag. 

V Soliditetsmålet, soliditeten ska vara, i slutet av varje mandatperiod, 
lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens början. 

Vi delar kommunens bedömning att överskottsmålet kommer att uppnås men att 
soliditetsmålet inte kommer att uppnås. Soliditetsmålet missas dock med liten 
marginal, då utfallet prognostiseras till 24,0% jämfört med mål 24,6%. 

God ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet bedöms därmed delvis 
kunna uppnås för 2019. 
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Vi ser dock med mycket stor oro pa socialnarnndens aterkommande underskott. 
Vi har darfcir, fcir avsikt att fcilja upp vilka atgarder narnnden genomfcirt samt vilka 
atgarder narnnden planerar for att uppna en budget i balans. 

Var sammanfattande bedornning avseende verksamhetsmalen ar att det ar oklart 
om de av fullmaktige beslutade malen kommer att uppnas for helaret 2019 da 
resultat fran en stor andel av styrmatten inte redovisas, dessutom har kommunen 
inte sjalv gjort en tydlig bedornning som vi kan utga ifran, 

Revisorema samlade bedomning ar att resultatet i delarsrapporten endast delvis ar 
fcirenligt med de finansiella mal fullmaktige har beslutat om. 

Revisorema kan inte bedoma maluppfyllelsen avseende de verksamhetsmassiga 
malen da resultatet fran ett stort antal styrmatt inte redovisas. 

Arboga kommun 2019-10-11 

J n Erik Isaksson Johan Wigren 

I�

'ster Rydberg 

Bilaga: 

Rapport over de sakkunnigas granskning av resultat enligt delarsrapport 



ARBOGA KOMMUN 

Till kommunstyrelsen 

Granskning av delårsrapport 2019-08-31 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2019-08-31 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. 

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. 

Årsredovisningen har inte upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed i och med att kommunen valt att 
redovisa pensionsutbetalningar enligt fullfondsmodellen. Arboga kommun har 
dock på ett tydligt sätt redovisat denna avvikelse i årsredovisningen samt även 
beskrivit vilken ekonomisk effekt detta får. Vi har också noterat en avvikelse från 
god redovisningssed avseende periodisering av statsbidrag från Migrationsverket. 

Vi bedömer att årsredovisningen, med undantag för ovan nämnda avvikelser, ger 
en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning 

Resultatet vid delåret 2019 visar på ett positivt resultat på 7,7 mnkr. För helåret 
prognostiseras ett positivt resultat på 2,3 mnkr vilket är 6,1 mkr sämre än budget. 
Den nämnd som prognostiserar det största underskottet mot budget är 
socialnämnden vars prognos landar på — 28,8 mnkr. 

Fullmäktige har antagit följande finansiella mål: 

Överskottsmål, årets resultat ska vara positivt och utgöra minst 1 % i 
medelvärde av skatter och generella statsbidrag. 

Soliditetsmålet, soliditeten ska vara, i slutet av varje mandatperiod, lägst 
den nivå som gällde vid mandatperiodens början. 

Vi delar kommunens bedömning att överskottsmålet kommer att uppnås men att 
soliditetsmålet inte kommer att uppnås. Soliditetsmålet missas dock med liten 
marginal, då utfallet prognostiseras till 24,0% jämfört med mål 24,6%. 

God ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet bedöms därmed delvis 
kunna uppnås för 2019. 

Vi ser dock med mycket stor oro på socialnämndens återkommande underskott. 
Vi har därför för avsikt att följa upp vilka åtgärder nämnden genomfört samt vilka 
åtgärder nämnden planerar för att uppnå en budget i balans. 



n Erik Isaksson 
rdförande 

2 (2) ARBOGA KOMMUN 

Vår sammanfattande bedömning avseende verksamhetsmålen är att det är oklart 
om de av fullmäktige beslutade målen kommer att uppnås för helåret 2019 då 
resultat från en stor andel av styrmåtten inte redovisas, dessutom har kommunen 
inte själv gjort en tydlig bedömning som vi kan utgå ifrån. 

Revisorerna samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten endast delvis är 
förenligt med de finansiella mål fullmäktige har beslutat om. 

Revisorerna kan inte bedöma måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga 
målen då resultatet från ett stort antal styrmått inte redovisas. 

Kommunrevisionen emotser svar senast den 1 februari 2020 på vilka åtgärder 
kommunstyrelsen har för avsikt att vidta med anledning av granskningen. 

För revisorerna i Arboga kommun 2019-10-11 

Johan Wigren 
vice ordförande 

Bilaga: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport. 
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2019-10-07 

1 Sammanfattning 
Vi har av Arboga kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårs-
rapporten per 2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL: bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalande avges i 
revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

1.1  Resultatutfall och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 7,6 mnkr, vilket är 4,2 mnkr högre än 
samma period förra året. Det beror främst på en ökningen avseende skatteintäkterna 
och generella statsbidrag. 

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 2,2 mnkr vilket är 6,1 mnkr lägre än 
budget. Det beror främst på större negativa prognostiserade budgetavvikelser hos 
socialnämnden. 

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 1 mnkr för 2019 exklusive 
reavinster. 

Delårsrapporten har inte upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen 
och god redovisningssed i och med att kommunen valt att redovisa 
pensionsutbetalningar enligt fullfondsmodellen. Arboga kommun har dock på ett tydligt 
sätt redovisat denna avvikelse i delårsrapporten samt även beskrivit vilken ekonomisk 
effekt detta får. Vi har också noterat en avvikelse från god redovisningssed avseende 
periodisering av statsbidrag från Migrationsverket. Se vidare i avsnitt 3.4. 

Vi bedömer att delårsrapporten, med undantag för ovan nämnda avvikelser, ger en 
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen2  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 den ekonomiska förvaltningen. 

1  Kommunallag (2017:725) 
2  Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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Finansiella mål 

Vår sammanfattande bedömning är att inte alla finansiella mål kommer att uppnås för 
2019 under förutsättning att kommunens prognos för helåret är korrekt. 

Verksamhetsmål 

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av fullmäktige beslutade 
verksamhetsmålen kommer att uppnås för helåret 2019 då resultat från en stor andel av 
styrmåtten inte redovisas på grund av att de endast mäts på helår. 

2 Bakgrund 
Vi har av Arboga kommuns revisorer fått i uppdrag att granska delårsrapporten för 
perioden januari — augusti 2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL3  bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorerna uttalanden lämnas i 
revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

2.1 Syfte 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

✓ Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och landsting 

• Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

✓ Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till Kommunfullmäktige 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar delårsrapporten för perioden 2019-01-01--2019-08-31. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL4  och Skyrev5. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

3 Kommunallag (2017:725) 
4 Sveriges Kommuner och Landsting 
5 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning 
av fullmäktiges finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och 
riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som 
vidtas vid en översiktlig granskning 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 har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i 
delårsrapporten. 

I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens 
kostnader och intäkter. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att 
informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna. 

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen. 

2.3 Revisionskriterier 
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 Landsting, SKL 

• Interna regelverk och instruktioner 

✓ Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av Kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. 

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § KL ska 
behandlas av kommunfullmäktige. 

Rapporten har saklighetsgranskats av kommunens ekonomichef. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta underlag och dokument inklusive delårsrapporten 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 
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.z Analyser av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för 
att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

Stickprovsmässig granskning av underlag till delårsbokslutet för avstämning och 
verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som underlag för 
bedömning av fullmäktiges finansiella mål. 

,7 Översiktlig analys av resultaträkningen. 

Ci 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 



Arboga kommun 
Översiktlig granskning av delårsrapport 2019-08-31 

2019-10-07 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 

Kommunfullmäktige har fastställt mål kopplade till god ekonomisk hushållning, 
fullmäktigemålen är 21 till antalet och berör följande områden: 

✓ Växer och utvecklas — 3 mål 
O Befolkningsutveckling 
o Nybyggnation av bostäder 
o Försäljningsindex 

• Tryggt och säkert - 2 mål 
O Upplevd trygghet 
O Anmälda våldsbrott 

✓ Inkluderande och tillgängligt - 2 mål 
O Upplevt inflytande 
o Fritidsmöjligheter 

• Ekologisk hållbart - 2 mål 
o Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 
O Nöjdhet med utbud av kollektivtrafik 

• Inspirerande livslångt lärande — 3 mål 
O Nationella prov i årskurs 3 
O Behöriga elever till yrkesprogram på gymnasiet 
o Utbildningsmöjligheter 

✓ Gott näringslivsklimat — 2 mål 
O Antal arbetstillfällen i Arboga kommun 
O Lokal företagsklimat 

✓ Goda möjligheter till arbete — 3 mål 
O Arbetsmarknadsstatistik 
O Antal tåg från Arboga till Stockholm 
O Antal tåg från Stockholm till Arboga 

• Gott bemötande och god service — 1 mål 
O Bemötande och tillgänglighet 

• Attraktiv arbetsgivare — 3 mål 
O Medarbetarnas nöjd het och inflytande 
o Hållbart medarbetarengagemang 
O Frisknärvaro 

Respektive mål består av ett antal mätningar. Bedömning om de individuella 
fullmäktigemålen presenteras tydligt i rapporten och även resultatet av de underliggande 
mätningarna till respektive fullmäktigemål som har mätts i delårsrapporten. Ett stort antal 
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indikatorer saknar värde för 2019 och resultatet för dessa ej mätta indikatorer har 
uppskattats av respektive nämnd i det fall det är möjligt. 

Kommunen presenterar också två finansiella mål i delårsrapporten: 

Överskottsmål, årets resultat ska vara positivt och utgöra minst 1 % i medelvärde 
av skatter och generella statsbidrag. 

Soliditetsmålet, soliditeten ska vara, i slutet av varje mandatperiod, lägst den nivå 
som gällde vid mandatperiodens början. 

En genomgång av nuläget avseende fullmäktigemålen och underliggande indikatorer 
sker i förvaltningsberättelsen. Utfallet per 31 augusti 2019 presenteras för samtliga 
fullmäktigemål mål och kommunens bedömning är att sex mål hittills är helt uppfyllda, 
målet för befolkningsutveckling, försäljningsindex, lokalt företagsklimat, antal tåg Arboga 
till Stockholm, frisknärvaro och resultat. Övriga mål har inte kunnat mätas vid 
delårsbokslutet eller bedömts delvis uppfyllda och beräknas att uppnås vid årets slut. 
Målet om soliditet bedöms ej uppfyllt per 2019-08-31. 

Det är svårt att bedöma prognostiserad måluppfyllelse för flera av målen eftersom 
resultat från en stor andel av indikatorer inte redovisas eller uppskattas. Dessa mål bör 
kompletteras med mått som är mätbara oftare för att uppföljningen i delårsrapporten ska 
ha en styrande effekt. 

Avseende de finansiella målen som har betydelse för god ekonomisk hushållning 
bedömer kommunen att ett av målen kommer att uppnås, överskottsmålet, men däremot 
bedömer kommunen att det inte kommer att uppnå soliditetsnnålet. Soliditetsmålet 
missas dock med liten marginal, utfall 24,0% jämfört med mål 24,6%. God ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet bedöms därmed delvis kunna uppnås för 2019. 

Vår sammanfattande bedömning avseende verksamhetsmålen är således att det är 
oklart om de av fullmäktige beslutade målen kommer att uppnås för helåret 2019 då 
resultat från en stor andel av styrmåtten inte redovisas, dessutom har kommunen inte 
själv gjort en tydlig bedömning som vi kan utgå ifrån. 

Vår sammanfattande bedömning avseende de finansiella målen är att de finansiella 
målen delvis kommer att uppnås för 2019 under de förutsättning som bedöms finnas per 
2019-08-31. 

3.2 Balanskravet 

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska 
redovisas i förvaltningsberättelsen. 

Kommunen presenterar en balanskravsutredning i förvaltningsberättelsen och den 
resulterar utifrån gällande prognos på ett överskott om 1 mnkr. 
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3.3 Resultaträkning 

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för januari-augusti 2019 jämfört 
med motsvarande period 2018. 

Belopp i mn 2019-08-31 2018-08T1 
Progirell- 

skillnad ... 
Verksamhetens intäkter 130,9 

-689,7 
-16,5 

137 
-681,3 
-15,1 

-4% 
Verksamhetens kostnader +1 % 

Avskrivningar på anläggningar +9% 

Jämförelsestörande poster 15,8 10,8 +46 % 

Nettokostnad verksamhet -559,4 -548,5 +2 % 
Skatteintäkter och statsbidrag 559,6 536,5 +4% 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

14,5 14,5 
-3,7 

0 % 
-3,7 0 % 

Jämförelsestörande poster -3,3 4,5 -174 % 
Periodens resultat 7,6 3,4 +126 % 

Kommunens resultat per 2019-08-31 uppgår till 7,6 mnkr, vilket är 4,3 mnkr bättre än 
resultatet motsvarande period 2018. Resultatförbättringen jämfört med 2018 beror på 
att skatteintäkter och generella stadsbidrag har ökat (23 mnkr), i en större takt än 
kostnaderna som har ökat 8 mnkr jämfört med samma period föregående år. Prognosen 
på helåret är ett positivt resultat om 2,2 mnkr. 

De nämnder som prognostiserar underskott mot budget är framförallt socialnämnden 
vars prognos landar på — 28,8 mnkr, vilket motsvarar 13 % av nettokostnaderna för 
nämnden. Den största utmaningen rör vård- och omsorg och då framförallt inom 
hemtjänstverksamheten -10,2 mnkr mot budget. Vi ser med oro på den försämrade 
budgetföljsamheten i kommunens verksamheter och saknar tydliga åtgärdsförslag för att 
komma till rätta med underskotten. 

Övriga nämnder gör mindre negativa eller positiva avvikelser vilket genererar ett samlat 
prognostiserat budgetunderskott för kommunens verksamheter på drygt 24 mnkr. Detta 
kompenseras av ett överskott på finanserna om 18 mnkr vilket ger en prognostiserad 
negativ budgetavvikelse i driften om 6 mnkr vid årets slut. Vi har inte gjort några 
iakttagelser som tyder på att någon balanspost i kommunens delårsrapport skulle vara 
väsentligt felaktig. 

Den tekniska nämnden ligger numera under kommunstyrelsen sedan 2018 men 
särredovisas fortfarande i driftredovisningen per 2019-08-31. Till bokslutet kommer 
kommunen att justera driftredovisningen till att tekniska nämnden antingen ligger under 
kommunstyrelsen eller ändrar benämning från nämnd till avdelning. 
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3.4 Balansräkning 

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse. 

Balansomslutning 1 428 1 426 1 362 
Redovisat eget kapital 
Soliditet redovisad 

343 
24,0% 

335 
23,5% 

332 
24,4% 

Omsättningstillgångar 190 208 159 
Kortfristiga skulder 
Balanslikviditet 

238 
125,3% 

276 
132,7% 

198 
124,5% 

Den översiktliga granskningen utgår från att periodiseringar har skett i enlighet med god 
redovisningssed och på den nivå som är rimligt i ett delårsbokslut. Periodiseringarna 
sker inte lika noggrant i delårsrapporten som i årsredovisningen, ett exempel är 
semesterskulden som beräknats schablonmässigt per 2019-08-31. 

Vi har i vår granskning översiktligt granskat kommunens betydande balansposter. Vi har 
gjort några iakttagelser av sådan art att bedömningen av kommunens resultat och 
ställning per den 31 augusti skulle kunna påverkas väsentligt. 

Per 2019-08-31 finns cirka 12,4 mnkr bokfört som skuld för förutbetalda intäkter 
relaterade till migration. Detta är inte i överensstämmelse med god redovisningssed 
eftersom de framtida kostnader som avses att täckas med denna reservering är av 
löpande karaktär. Vid ingången av året var posten18,9 mnkr och kommunen har således 
minskat skulden med 6,5 mnkr mot resultaträkningen, redovisat resultat i 
delårsrapporten är således 6,5 mnkr bättre än vad det annars skulle ha varit. 

Kommunen följer inte LKBR kap 6 § 4, Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 
pensionsmedel intjänade t.o.m. 1997 som avsättning i balansräkningen i stället för som 
en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kommunens redovisning av pensioner 
innebär också att årets resultat är väsentligt högre redovisat än om lagen följts. 
Kommunen har på ett tydligt och utvecklat sätt redovisat fullfondsmodellens effekter i 
förhållande till om kommunen redovisat enligt blandmodellen. 

3.5 Sammanställd redovisning 

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda 
redovisningen 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 
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vara nodvandigt eftersom det ar fullmaktiges mal for hela kommunkoncernen som ska 
bedomas. 

Kommunens delarsrapport innehaller inte nagon sammanstalld redovisning 
(koncernredovisning) for l<ommunkoncernen men kortfattade kommentarer till de 
kommunala foretagens resultatutfall hittills under aret och prognos for helaret framgar. 

Trots att det inte finns ett explicit krav pa att uppratta en sammanstalld redovisning i 
delarsrapporten anser vi att det finns ett mervarde i att anda ha med denna rapport i 
delarsrapporten da en sammanstalld redovisning gar det enklare for en lasare att skapa 
sig en bild av hela l<ommunkoncernens stallning och resultat per 2019-08-31. 

Ovrigt 

I delarsrapporten redogors for tillampade redovisningsprinciper, vilket ar ett krav enligt 
RKR:s rekommendation (RKR R17). Enligt samma rekommendation ar det obligatoriskt 
med vissa andra upplysningar som att vissa poster forklaras med upplysningar sasom 
sasongsvariationer och cykliska effekter. Nagra sadana upplysningar har inte lamnats i 
delarsrapporten for 2019. 

2019-10-10 

KPMGAB 

avi Backer Dem e Nystrom 
Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor 
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