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Till kommunstyrelsen 

 

Granskning av delårsrapport 2022-08-31 

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. 

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 vid delåret 2022 visar på ett positivt resultat på 42,9 mnkr. Kommunens 
prognos för helåret uppgår till -24,7 mkr, vilket är 34,0 mkr lägre än budget. Det beror 
främst på att i prognosen ingår det delinlösen av ansvarsförbindelsen med 59,8 mkr . 
Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 35,1 mkr för 2022.   

Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att 
kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.  

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott om -1,3 mnkr.  
Kommunstyrelsens prognos uppgår till + 1,0 mnkr. Övriga nämnder prognostiserar ett 
resultat om +/- 0 eller en mindre avvikelser mot budget. 

Vi delar kommunens bedömning att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de 
av fullmäktige fastställda finansiella målen.   

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 läsaren 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.  

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till 
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 kan konstatera i likhet med tidigare år att kommunen i stort uppfyller kraven 
vilka preciseras i RKR R17 avseende förvaltningsberättelsen förutom när det gäller att det 
inte finns några uppgifter om kommunkoncernen under varje rubrik i 
förvaltningsberättelsen. I förvaltningsberättelsen ska det finns information om 
kommunkoncernen oavsett om en kommun väljer att inte ha 
sammanställda räkenskaper (koncernredovisning) i sin delårsrapport. 
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• Vi rekommendera att kommunstyrelsen gör ett omtag av återrapportering av 
uppgifter i förvaltningsberättelsen avseende kommunkoncernen till kommande 
års delårsrapport. 

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. 

Kommunrevisionen emotser svar (med kopia till Karin Helin Lindkvist,  
karin.helin-lindkvist@kpmg.se KPMG) från kommunstyrelsen senast den 1 februari 2023 
på vilka åtgärder kommunstyrelsen har för avsikt att vidta med anledning av 
granskningen. 

 

För revisorerna i Arboga kommun 2021-10-07. 

 

Jan Erik Isaksson    
ordförande  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport. 
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