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Ks § 271 Dnr 2022-000260  

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 
2022-06-30 

Kort sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har 

KPMG granskat kommunens delårsrapport för perioden januari-juni 2022. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 

och rekommendationer som lyfts fram i rapportens sammanfattning.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till svar.  

Beskrivning av ärendet 

Revisorernas slutsatser och rekommendationer är i princip desamma som i 

granskningen av årsredovisningen för 2021.  

Svaren ska även gälla för verksamhetsuppföljningen och värdering av god 

ekonomisk hushållning i kommunens delårsrapporter. Detta bör kunna gälla 

från och med delårsrapporten 2023. 

Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i 

anslutning till respektive rekommendation: 

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange 

finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk 

hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är 

förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska 

förvaltningen. Vi konstaterar, likt föregående år, att kommunstyrelsen inte 

har gjort en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk 

hushållning kommer att uppnås. 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 utvärderas för kommunkoncernen som 

helhet. 

I beslutad rambudget för år 2022 samt även för 2023 framgår vilka 

förändringsmål som bedöms ha störst påverkan på kommunens övergripande 
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ambition att bedriva verksamheten med en god ekonomisk hushållning. För 

att dessa på riktigt ska gälla hela koncernen bör även Krokomsbostäder AB 

ha beslutade mål som ansluter till kommunens mål. Vår ambition är att detta 

sker inför 2023. När det gäller Gymnasie- respektive 

Räddningstjänstförbunden, som formellt är en del av koncernen, så styrs och 

ägs dessa av ett antal kommuner i förening, vilket försvårar att Krokoms 

kommuns styrmodell kan ha direkt påverkan på de mål som sätts i respektive 

förbund.     

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 kan bedöma i vilken 

utsträckning de av fullmäktige beslutade målen kommer att uppnås för 

helåret 2022. 

Arbetet med att utveckla kommunens mål– och verksamhetsstyrning fortgår. 

En sammanfattande bedömning av måluppfyllnad görs redan idag i 

kommunens årsredovisning, men en bedömning totalt sett huruvida 

kommunen nått god ekonomisk hushållning (en ekonomi i balans och en 

godtagbar måluppfyllelse i samklang) saknas. En sådan bedömning ska göras 

i kommande årsredovisningar och delårsrapporter.                     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande  2022-11-22 

Granskningsrapport  2022-09-15 

Delårsrapport, Krokoms kommun  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar 

enligt det. 

Beslutet skickas till 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

kommunikation@krokom.se 

 

mailto:kommunikation@krokom.se

	Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 2022-06-30
	Kort sammanfattning
	Kommunstyrelsens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till


