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Ks § 247 Dnr 2020-000236  

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 30 
juni 2020 

Kort sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat kommunens delårsrapport för 2020. 

Revisorerna vill ha kommunstyrelsens svar på de väsentligaste slutsatserna 

från granskningen.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport - Granskning av 

delårsrapport per 30 juni 2020. 

2. Revisorernas synpunkter ska beaktas i årsbokslutet.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat kommunens delårsrapport för 2020. 

Revisorerna vill ha kommunstyrelsens svar på de väsentligaste slutsatserna 

från granskningen.  

 ”I balansräkningen finns, likt tidigare år, ej periodiserade poster. Vår 

bedömning är att balansräkningen innehåller felaktigheter men vi kan 

inte uttala oss om felaktigheterna är väsentliga.” 

Den enskilt största avvikelsen är, likt tidigare år, att vi inte periodiserat 

semesterlöneskulden till kommunens anställda. Då vår rapporttidpunkt 

infaller före den period då våra anställda normalt tar ut sin sommarsemester, 

så skulle en sådan periodisering innebära att det formella resultatet efter 6 

månader skulle vara avsevärt lägre och inte återspegla det faktiska resultatet 

i verksamheten. Allt eftersom att personalen tar ut sin semester, minskar 

sedan semesterlöneskulden varje år, för att vid årsskiftet vara konstant låg. 

För periodiseringar i övrigt, så sker sådana vid delårsbokslutet men inte med 

samma detaljnoggrannhet som vid årsbokslut. 
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Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 30 
juni 2020 

 ”Delårsrapporten har inte avlämnats i tid till fullmäktige och revisorerna 

i enlighet med 11 kap. 16 §, kommunallagen.” 

Vi följer i stort samma agenda för delårsrapporteringen som vi har gjort i ett 

stort antal år bakåt i tiden. Eftersom vi har rapporttidpunkt per den 30/6 och 

att det därefter kommer en sommar med semesterperiod och att vi även helst 

vill att respektive nämnd ska kunna värdera prognos för måluppfyllnad av 

nämndens mål, inför att kommunstyrelsen behandlar rapporten, så finns 

svårigheter med att klara att delårsrapporten i färdigt skick presenteras för 

och beslutas av kommunstyrelsen senast den 31 augusti.  

Om kvaliteten i delårsrapporten ska behållas, bör i så fall kommunen 

överväga att byta period för vilken delårsrapporten ska gälla, till att istället 

för att omfatta 6 månader, istället omfatta 7 eller 8 månader. Många 

kommuner har rapporttidpunkt efter 8 månader. En nackdel med senare 

rapporttidpunkt är att kommunfullmäktige får rapporten senare och därmed 

krymper fullmäktiges rådrum för att styra och korrigera verksamheterna 

resterande del av året.  

 ”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.” 

För att klara en utvärdering av mål för hela koncernen, inklusive i första 

hand Krokomsbostäder AB, så behöver både styrmodell och uppföljning 

utvecklas.  
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Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 30 
juni 2020 

 Angående verksamhetsmål: ”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 2020….Vidare anser vi att 

kommunstyrelsen bör göra en sammanfattande bedömning av om 

kommunen kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning eller ej. 

Likt föregående år kan vi inte bedöma resultatet i delårsrapporten med 

avseende på verksamhetsmålen. Det är inte möjligt att objektivt verifiera 

utfallet av målen då flertalet mål saknar mätbara indikationer.”  

Vi arbetar med att ytterligare utveckla vår styrmodell och vilka mål som är 

relevanta för styrningen av hela kommunen och om och i så fall hur dessa 

ska kunna följas upp kvantitativt.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 22 november 2020 

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 30 juni 2020 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår i tillägg att revisorernas synpunkter ska beaktas i 

årsbokslutet. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 30 juni 

2020. 

Till det har kommit ett tilläggsförslag. 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 

tilläggsförslaget.       

Beslutsgången godkänns.     
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Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 30 
juni 2020 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det.       

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas 

in i Stratsys 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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