
ARBOGA KOMMUN 

Till kommunstyrelsen 

Revisorernas bedomning av delarsrapport 2018-08-31 

Vi av fullmaktige utsedda revisorer har uppdraget att bedoma om resultatet i 
delarsrapport per 2018-08-31 ar forenligt med de mal fullmaktige beslutat. Revisoremas 
bedomning ska bilaggas delarsrapporten infor fullmaktiges behandling av densamma. 
Granskningsresultatet framgar av bifogad revisionsrapport som utarbetats av KPMG. 

Bedomningen ar baserad pa en begransad granskning av delarsrappmten, inriktad pa 
overgripande analys och inte pa detaljer i redovisningen. 

Resultatet vid delaret 2018 visar pa ett positivt resultat pa 3,4 mkr. For helaret 
prognostiseras ett positivt resultat pa 4,0 mkr vilket ar 4, 1 mkr samre an budget. Sti:irre 
avvikelser mellan budget och prognos aterfinns pa skatter och generella statsbidrag (-1,5 
mkr), socialnamnden (-24,9 mkr), finansnettot (+2,1 mkr) samt jamforelsesti:irande poster 
(+10,2 mkr). 

Fullmaktige har antagit ett finansiellt mal med tva finansiellt matt. Av delarsrapporten 
framgar att mattet avseende soliditet uppnas medan mattet avseende resultat inte uppnas 
per 2018-08-31. Av delarsrapporten framgar vi dare att kommunen prognostisera att 
mattet avseende soliditet kommer att uppnas medan mattet avseende resultat inte kommer 
att uppnas for helaret 2018. 

Vi delar kommunens bedomning avseende maluppfyllelsen av det finansiella malet. 

A vseende de verksamhetsmassiga malen ar endast 11 matt av totalt 23 avstamda i 
delarsrapporten. 

Vi har darmed inget underlag for att gora en fullstandig bedomning utifran begreppet god 
ekonomisk hushallning, varfor vi har valt att avsta fran att bedoma verksamhetsmalen. 

Revisorema konstaterar att kommunen avviker fran Radet for kommunal redovisning 
rekommendation nummer 22 da kommunen inte genomfor en sammanstalld redovisning 
vid delarsbokslut. Revisorerna rekommenderar att kommunen ser over mojligheten att 
uppratta en sammanstalld redovisning, som ger en helhetsbild av kommunens 
ekonomiska stallning och ataganden. 

Kommunrevisionen emotser svar senast den 1 februari 2019 pa vilka atgarder 
kommunstyrelsen har for avsikt att vidta med anledning av granskningen. 

For revisorerna i Arboga kommun 2018-10-18 

vice ordforande 

Bilaga: Rapport over de sakkunnigas granskning av resultat enligt delarsrapport. 



Revisorerna i Arboga kommun 

Till 

2018-10-18 

Fullmaktige i Arboga kornmun 
organisationsnummer 212000-2122 

Revisorernas bedornning av delarsrapport 

Vi, av fullmaktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedoma om resultatet i 

delarsrapport per 2018-08-31 ar forenligt med de mal fullmaktige beslutat om. 

Bedomningen avser mal och riktlinjer som ar av betydelse for en god ekonomisk 

hushallning, saval finansiella sorn for verksamheten. 

Var bedomning ar baserad pa en oversiktlig granskning av delarsrapporten, 

inriktad pa overgripande analys och inte pa detaljer i redovisningen. 

Granskningen har utforts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Resultatet vid delaret 2018 visar pa ett positivt resultat pa 3,4 mkr. For helaret 

prognostiseras ett positivt resultat pa 4,0 rnkr vilket ar 4, 1 mkr samre an budget. 

Storre avvikelser mellan budget och prognos aterfinns pa skatter och generella 

statsbidrag (-1,5 mkr), socialnarnnden (-24,9 mkr), finansnettot (+2,1 mkr) samt 

jamforelsestorande poster ( + 10,2 mkr). 

Vi ser med mycket stor oro pa den ekonorniska utvecklingen inom socialnamnden 
och har darfor for avsikt att folja den noga under resterande 2018. 

Fullrnaktige har antagit ett finansiellt mal med tva finansiellt matt. Av 

delarsrapporten framgar att rnattet avseende soliditet uppnas medan mattet 

avseende resultat inte uppnas per 2018-08-31. Av delarsrapporten framgar vidare 

att kommunen prognostiserar att rnattet avseende soliditet kommer att uppnas 

medan mattet avseende resultat inte kommer att uppnas for helaret 2018. 

Vi delar kommunens bedomning avseende maluppfyllelsen av det finansiella 

malet. 

A vseende de verksamhetsmassiga rnalen ar endast 11 matt av totalt 23 avstamda i 

delarsrapporten. 

Vi har darmed inget underlag for att gora en fullstandig bedomning utifran 

begreppet god ekonomisk hushallning, varfor vi har valt att avsta fran att bedoma 

verksamhetsmalen. 

Enligt Kommunal redovisningslag 8 kap 2 § ska den sammanstallda 

redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande 

inflytande. Kommunen genomfor ingen sammanstalld redovisning vid 

delarsbokslut. Revisorerna konstaterar att kommunen avviker fran Radet for 

kornmunal redovisning rekomrnendation nr 22. Revisorerna rekomrnenderar att 

kornmunen ser over mojligheten att uppratta en samrnanstalld redovisning, som 

ger en helhetsbild av kornmunens ekonomiska stallning och ataganden. 



Revisorerna samlade bedomning ar att resultatet i delarsrapporten endast 

delvis ar forenligt med det finansiella mal fullmaktige bar beslutat om. 

Revisorerna kan inte bedoma maluppfyllelsen avseende de 

verksamhetsmassiga malen da endast 11 av 23 verksamhetsmatt ar avstamda 

i delarsrapporten. 

Arboga kommun 2018-10-18 

.,:Per Gunnar Per -

Anette Grund 

'-�iBresell

Bilaga: 

Rapport over de sakkunnigas granskning av resultat enligt delarsrapport 

































Arboga kommun 

Oversiktlig granskning av delarsrapport per 2018-08-31 
KPMG AB 
2018-10-10 

4. 7 lnvesteringsredovisning 

Av investeringsredovisningen framgar att kommunen har gjort skattefinansierade 
investeringar med netto ca 21,5 mkr under perioden. Prognosen for helaret uppgar till 
72,2 mkr jamfbr med budget pa 120,5 mkr. 

Kommunen har budgeterat med flertalet stora projekt som inte fardigstallts i samma 
takt som budgeterat per 2018-08-31. Skillnaden mellan prognostiserade investeringar 
och budgeterade investeringar kommer sannolikt att ombudgeteras till nastkommande 
ar 

KPMG, dag som ovan 

Charlotta Ekman 

Auktoriserad revisor 

David Backer 

Certifierad kommunrevisor 
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