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Utlatande avseende delarsrapport 2022-08-31 

Vi har i egenskap av fortroendevalda revisorer genom.fort en oversiktlig granskning av delarsrapport 
for perioden 2022-01-01 - 2022-08-31. I granskningen har vi bitratts av sakkunniga fran PwC. 

Granskning har sammanfattats i tva rapporter som bifogas. 

Syftet med granskningen har varit att bedoma om kommunens delarsrapport ar upprattad i enlighet 
med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet ar forenligt med de mal fullmaktige 

beslutat om. 

Utifran genomford granskning gars foljande revisionella bedomningar: 

• Utifran genomford oversiktliga granskning har det inte kommit fram nagra omstandigheter
som ger oss anledning att anse att delarsrapportens resultatrakning, balansrakning,
kassaflodesanalys, sammanstallda rakenskaper, den oversiktliga beskrivningen av kommunens
drift- och investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt vasentligt, ar upprattad i enlighet med

LKBR.

Bedomningen i delarsrapporten ar att balanskravet kommer att uppfyllas for ar 2022.

• Utifran genomford oversiktlig granskning av delarsrapportens aterrapportering gar vi
bedomningen att det prognostiserade resultatet delvis ar forenligt med de finansiella mal som
fullmaktige faststallt i budget 2022.

Utifran genomford oversiktlig granskning av delarsrapportens aterrapportering gar vi

bedomningen att det prognostiserade resultatet delvis ar forenligt med de verksamhetsmal som

fullmaktige faststallt i budget 2022.

Vi delar doc� inte kommunstyrelsens bedomning att kommunens samlade verksamhet
uppfyller kraven pa god ekonomisk hushallning. Skalet ar att kommunen for 2022 endast
uppnatt 8 av 12 mal som fullmaktige faststallt for god ekonomisk hushallning.

For att utveckla delarsrapporten rekommenderas kommunstyrelsen att: 

Anpassa avvikelser vad betraffar RKR R2 och RKR Rl 7 till kommande rapportperiod. 

Vid bedomning av God ekonomisk hushallning beakta de riktlinjer som kommunfullmaktige 
uppstallt i rambudget 2022-2024 dar det framgar att God ekonomisk hushallning innebar att 
kommunens verksamhetsmassiga saval som finansiella mal skall uppnas. Det ar inte 
tillfredsstallande att kommunstyrelsen idag lamnar en bedomning om utfall for God 
ekonomisk hushallning som inte harmoniserar med fullmaktiges riktlinjer for nar God 
ekonomisk hushallning rader i kommunen. 
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