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Tertialuppföljning och delårsrapport 2022 

Förslag till beslut 

1. Nedanstående svar under Sammanfattning godkänns som 

kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av 

delårsrapport 2022-08-31. 

Sammanfattning 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av kommunens 

delårsrapport 2022-08-31. Bifogad rapport har antagits vid 

revisonssammanträdet 2022-10-07. Kommunrevisionen emotser svar 

från kommunstyrelsen senast den 1 februari 2023. 

Nedanstående svar är kommunstyrelsens svar på granskningen och 

utgörs av kommentarer av de avvikelser/påpekanden som 

revisorerna gör i sin rapport. 

” I vår granskning har vi särskilt iakttagit att sex av sex verksamhetsmål 
delvis har uppnåtts vid delåret. När det i delårsrapporten står att 
kommunen delvis har uppnått ett mål är det svårt att förstå för en läsare 
vad det innebär då sammanvägningen av olika mätningar utgör 
bedömningen av måluppfyllelsen (se delårsrapporten sid 16 
Bedömningskriterier för måluppfyllelse). Därav blir vår bedömning att det 
är oklart om kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning avseende 
verksamhetsmålen eftersom vi inte exakt vet vad ”delvis uppfyllts”  
innebär.” 
 
I delårsrapporten på sidorna 16–17 under rubriken 
Bedömningskriterier för målfyllelse redovisas utförligt hur 
bedömning går till. Bland annat står att läsa ” Om alla mätningar för 
ett mål är uppfyllda så får målet en grön färg vilket innebär att målet 
är helt uppfyllt. Om minst hälften av mätningarna har en gul eller 
grön färg så får målet en gul färg vilket innebär att målet är delvis 
uppfyllt. Om mindre än hälften av mätningarna har en gul eller grön 
färg så får målet en röd färg vilket innebär att målet inte är uppfyllt.  
 
”Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till  
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kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s 
kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att 
målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller  
har utvärderats för kommunkoncernen som helhet. Vi rekommenderar att 
kommunstyrelsen gör ett omtag av återrapportering av uppgifter i 
förvaltningsberättelsen avseende kommunkoncernen till kommande  
års delårsrapport.”. 
 
Det stämmer som revisionen skriver att målen och utvärderingen av 
god ekonomisk hushållning inte omfattar kommunkoncernen. 
Nuvarande mål har funnits ett antal år och omfattar enbart 
kommunen. En översyn inför nästa mandatperiod genomförs vilket 
innebär att de helägda bolagen omfattas av kommunens styrmodell 
inklusive målstyrningen.  
 
”Kommunen hanterar alla (delar av sina) leasingkostnader som operationell 
leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg från RKR R5 och 
god redovisningssed. Vi kan inte utesluta att avsteget innebär ett väsentligt 
fel i balansräkningen. Vår bedömning är att vi inte kan uttalas oss hur stor 
påverkan detta har på årets resultat. Vi rekommenderar därför 
kommunstyrelsen att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om dessa 
skulle kunna innebära väsentliga fel i kommunens räkenskaper. Vi 
rekommenderar att kommunstyrelsen gör en genomgång av avtal m m för 
att säkerställa vilken typ av leasing kommunen har och inte enbart för 
hyreskontrakten med dotterbolagen.” 
 
Kommunen följer inte helt rekommendationen avseende leasing. 
Leasingavtal, operationella, redovisas som en upplysningspost i 
balansräkningen. Hyreskontrakten redovisas som operationella. 
Enligt RKR ska huvuddelen av dessa redovisas som finansiell. En 
översyn pågår kring redovisning av leasing. Eftersom dessa 
hyreskontrakt är inom koncernen blir det marginell påverkan i 
koncernredovisningen eftersom koncerninterna poster elimineras. 
Det blir dock en påverkan på kommunens räkenskaper som kommer 
att kommenteras under redovisningsprinciper i årsredovisningen för 
2022. Kommunen har koll på vilken leasing som kommunen har och 
om den är operationell eller finansiell. 
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