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Ks § 260 Dnr 2021-000217  

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 
2021-06-30 
Kort sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
delårsrapporten per 2021-0630. Revisionen önskar att kommunstyrelsen 
lämnar synpunkter på de slutsatser och de rekommendationer som lyfts fram 
i rapportens sammanfattning.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapporten.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Likt föregående år konstaterar revisionen att delårsrapporten inte avlämnats 
i tid från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige och revisorer, enl 11 kap. 
16§, kommunallagen. Kommunstyrelsen ska behandla rapporten inom 2 
månader från delårsbokslutsdagen, det vill säga i vårt fall senast den 31 
augusti.   
Eftersom kommunen har rapporttidpunkt per den 30/6 och det därefter 
kommer en sommar med semesterperiod är det svårt att hinna få 
delårsrapporten färdig för beredning i kommunstyrelsen senast den 31 
augusti.  
För att kvaliteten i delårsrapporten ska säkras och tidplan kunna hållas 
överväger kommunen att byta period för delårsrapporten, från att omfatta 6 
månader till att omfatta 8 månader. Många kommuner har rapporttidpunkt 
efter 8 månader. En nackdel med senare rapporttidpunkt är att 
kommunfullmäktige får rapporten senare men det kan kompenseras med ett 
extra delårsbokslut efter april.    
Förslag till åtgärd: Under 2022 värderar kommunstyrelsen om byte av 
rapporttidpunkt ger en större marginalnytta än att stå kvar vid nuvarande 
tidpunkt.  
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Ks § 260 (forts) Dnr 2021-000217  

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 
2021-06-30 
När det gäller verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning 
så gäller i stort fortfarande det som revisionen tog upp i sin rapport 2020, det 
vill säga:  

•  ”Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR (Rådet för 
kommunal redovisning) till förarbetet till kommunallagen där det 
betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
utvärderas för hela kommunala koncernen, dvs kommunen och dess 
kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god 
ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för 
kommunkoncernen som helhet.” 

Styrmodell och uppföljning ska utvecklas så att hela koncernen utvärderas i 
delårsbokslutet.  
Vår sammanfattande bedömning är att vi inte kan bedöma om resultatet 
enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmålen. Gällande prognosen kan vi inte bedöma i vilken 
utsträckning de av fullmäktige beslutade målen kommer att uppnås för 
helåret 2021….Vi konstaterar att kommunstyrelsen inte gjort en 
sammantagen bedömning av om kommunen kommer att uppnå en god 
ekonomisk hushållning eller ej. Vi kan inte bedöma resultatet i 
delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen.  
Vi arbetar med att utveckla vår styrmodell och identifiera vilka mål som är 
relevanta för styrningen av hela kommunen och hur dessa ska kunna följas 
upp.  
Den prognos som läggs för året indikerar ett överskott för kommunen på 4 % 
av skatter och generella statsbidrag och redogörelsen för verksamhetsmålen 
indikerar en relativt god måluppfyllnad vid årets utgång. Det ekonomiska 
resultatet överstiger det man enligt praxis brukar ange som måttstock för en 
god ekonomisk hushållning, 2 %.  
Att revisorerna i granskningen av delårsbokslutet inte anser sig kunna 
bedöma resultatet med avseende på god ekonomisk hushållning är inte bra.  
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Ks § 260 (forts) Dnr 2021-000217  

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 
2021-06-30 
Vad det beror på behöver klarläggas och styrelsen avser i närtid ta initiativ 
till fördjupade samtal med revisionen om detta.                 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 29 november 2021 
Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport per 2021-06-30 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Karin Jonsson, C, föreslår att kommunstyrelsen lämnar svar på 
revisionsrapporten enligt vad som framgår under rubriken ”Beskrivning av 
ärendet”.  
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till Karin Jonssons, C, förslag. 
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Karin Jonssons, C, förslag. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag från Karin Jonsson ,C. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 
_____ 

Beslutet skickas till 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
Ordförande i kommunrevisionen 
Sakkunnigt biträde 
Kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas 
in i Stratsys 
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