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sammantatinine 
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fatt i uppdrag att 6versiktligt granska delarsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingar 

i revisionsplanen for ar 2022. 

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedéma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal som 

fullmaktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedémning av delarsrapporten. 

Vart uppdrag ar att granska delarsrapporten fér att ge revisorerna tillrackligt underlag for sin bedémning. 

1.1 Rakenskaperna och delarsrapporten 
De vasentligaste slutsatserna fran granskningen kan sammanfattas enligt foljande: 

- Kommunens resultat for delaret uppgar till 69 mkr, vilket 4r 21 mkr ho6gre 4n samma period forra aret. Kommunens 

prognos for helaret uppgar till 41 mkr, vilket Ar 21 mkr hdgre An budgeterat resultat. 

- Kommunens balanskravsresultat beraknas uppga till 42 mkr for 2022. 

- Var bedémning utifran vasentlighetsprincipen ar att kommunen i efterlever RKRs rekommendationer. 

Vi har inte identifierat nagra vasentliga felaktigheter i delarsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit nagra 

omstandigheter som ger oss anledning att anse att delarsbokslutet inte, i allt vasentligt, ar upprattad i enlighet med lagen om 

kommunal bokféring och redovisning. 
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sammeantattning forts. 
1.2 Underlag for revisorernas bedémning utifran fullmaktiges mal 
Enligt bestammelser i kommunallagen ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal och verksamhetsmal som har betydelse 
for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska bedéma om resultatet i delarsbokslutet ar forenligt med de av fullmaktige 
beslutade malen for den ekonomiska férvaltningen. 

Kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedémning av huruvida god ekonomisk hushallning kommer att uppnas. 

Vad galler god ekonomisk hushallning sa hanvisar RKR till forarbeten till Kommunallagen dar det betonas vikten av att mal och 
riktlinjer for god ekonomisk hushallning utvarderas fér hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 
koncernforetag gemensamt. Vi bedémer att malen for god ekonomisk hushallning omfattar och utvarderas fér 
kommunkoncernen som helhet. 

Finansiella mal 
Var sammanfattande bedémning ar att samtliga fem mal bedéms uppnas for helaret. Kommunen gor dock ingen uppféljning i 
delarsbokslutet. 

Verksamhetsmal 
| delarsrapporten lamnas beskrivningar avseende maluppféljningen i respektive namnd/sektion. Samtliga fyra 6vergripande 
mal bedéms vara uppfylida. 

Tranemo den 24 oktober 2022 

Emil Andersson 

Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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Mledning 
Av kommunala bokférings- och redovisningslagen framgar att kommuner ska uppratta minst en delarsrapport som ska omfatta 

en period av minst halften och hégst tva tredjedelar av rakenskapsaret, det vill saga minst sex manader och hégst atta 

manader. Det ar Aven den rapport som faller inom ramen fér denna period som ska behandlas av kommunfullmaktige och som 

revisorerna ska géra en bedémning av. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedéma om resultatet i delarsrapporten ar férenligt med de mal som 

fullmaktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bed6mning av delarsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfraga 

Granskningen syftar till att 6versiktligt bedéma om: 

¥ Kommunens delarsrapport har upprattats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokf6érings- och redovisningslag och 

god redovisningssed i kommuner och regioner 

Y Resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal som fullmaktige beslutat, som ar av betydelse for god ekonomisk 

hushallning 

Resultatet av var granskning utg6r underlag fér revisorernas utformning av utlatandet till kommunfullmaktige. 
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NIECNING TOIT. 
2.2 Avgransning 

Var granskning omfattar delarsrapporten per 2022-08-31. 

Var granskning har skett i den omfattning som féljer av God revisionssed i kommunal verksamhet, framst sasom denna 

definieras av SKR och Skyrev. Det innebar att vi planerat och genomfért den 6versiktliga granskningen for att 

med begransad sakerhet férsdkra oss att delarsrapporten inte innehaller vasentliga felaktigheter. 

En 6versiktlig granskning ar begransad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig pa intervjuer och analyser. De 

granskningsatgarder som vidtas g6r det inte mdjligt att sammantaget skaffa en sadan sakerhet kring alla viktiga omstandigheter 

som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullstandig revision utférts. 

Var granskning av redovisningen utgar fran en bedémning av vasentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte att 

identifiera brottsliga handlingar, t ex férskingring. 

| delarsrapporten har vi oversiktligt granskat resultat- och balansrakning samt tillhdrande noter. Ovriga delar har enbart 

granskats med utgangspunkt fran att informationen ar forenlig med informationen i de finansiella delarna. 

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform vara vasentligaste iakttagelser fran granskningen. 
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MIECNING TOFS. 
2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedémt om delarsrapporten i allt vasentligt féljer: 

¥ Kommunallag (KL) och kommunal bokférings- och redovisningslag (LKBR) 

Y God redovisningssed, definierad av Radet for Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, 

SKR 

¥ Interna regelverk och instruktioner 

Y Fullmaktigebeslut 

Vi har bedémt om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de av kommunfullmaktige beslutade malen fér ekonomi och 

verksamhet som ar av betydelse fér god ekonomisk hushallning. 

2.4 Ansvarig namnd 

Granskningen avser kommunstyrelsens delarsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av 

kommunfullmaktige. 

Rapporten ar faktakontrollerad av kommunens ekonomichef. 

2.5 Metod 

Granskningen har genomfoérts genom: 

¥ Dokumentstudie av relevanta dokument 

Y Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi 

Y Oversiktlig analys av resultat- och balansrakning 
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RESUllat av Granskningen 

3.1 Forvaltningsberattelse 

  

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delarsrapport innehalla en resultatrakning, en balansrakning och en férenklad 

forvaltningsberattelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad férvaltningsberattelsen ska innehalla minimum for 

att motsvara kraven pa en forenklad férvaltningsberattelse. 

Vi bedémer att kommunens férvaltningsberattelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17. 

3.2 Beddmning av fullmaktiges mal med betydelse av god ekonomisk hushallning 

Enligt kommunallagens bestammelser ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal och verksamhetsmal som har betydelse 

for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska bedéma om resultatet i delarsrapporten ar férenligt med de av fullmaktige 

beslutade malen. 

Vi noterar att kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedémning av huruvida god ekonomisk hushallning kommer att 
uppnas. 

Vad galler god ekonomisk hushallning sa hanvisar RKR till forarbeten till Kommunallagen dar det betonas vikten av att mal och 

riktlinjer f6r god ekonomisk hushallning utvarderas for hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 
koncernféretag gemensamt. Vi bedémer att malen for god ekonomisk hushallning omfattar och utvarderas fér 

kommunkoncernen som helhet. 
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Resultat av granskningen forts, 
3.2.1 Finansiella mal 

Mal faststallda av fullmaktige Prognos Var bed6mning 

  

Arets balanskravsresultat ska uppga till minst 2,5 % av 

skatteintakter och generella statsbidrag i snitt under 2,5 % 5,2 % Malet bedéms nas 

planperioden 

Sjalvfinansieringsgraden for arets investeringar i s : 

skattefinansierad verksamhet ska uppga till minst 100 % i 100 % 276 % Malet bedéms nas 

snitt under planperioden 

Nettokostnaden ska inte 6ka i snabbare takt 4n summan av <34% 2.4% Malet bedéms nas 

skatteintakter och generella statsbidrag i snitt under 

planperioden 

Negativ avvikelse mellan redovisad nettokostnad och < 30 mkr 27 mkr Malet bedéms nas 

referenskostnad ska minska. 

Soliditeten for kommunen ska vara oforandrad eller 6ka =/>245% 305% Malet bedéms nas   
Var sammanfattande bedémning ar att resultatet enligt delarsrapporten ar férenligt med de av fullmaktige faststallda finansiella malen. 

Gallande helarsprognosen fér 2022 har vi inte funnit nagra indikationer pa att kommunstyrelsens bedémning skulle vara vasentligen felaktig. 

Dock sker ingen matning och uppféljning i delarsbokslutet av de finansiella malen. 
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RESUllal av Olanskningen Tors. 

3.2.2 Verksamhetsmal 

Kommunfullmaktige har antagit fyra 6vergripande malomraden i budgeten fér 2022: 

1. Brukarens perspektiv ar utgangspunkt for verksamheten 

2. 14 000 invanare 2035 

3. Hallbart samhalle 

4. Attraktiv arbetsgivare 

Kopplat till de 6vergripande malen finns totalt 18 indikatorer faststallda. | delarsrapporten lamnas beskrivningar avseende 
maluppféljningen i respektive namnd/sektion. 

Samtliga fyra 6vergripande mal bedéms vara uppfylida. 
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Resuitat av granskningen forts 
3.3 Balanskravet 

En kommun ska enligt kommunallagen géra en avstamning av balanskravet och detta ska redovisas i férvaltningsberattelsen. 

Resultatutjamningsreserven, RUR, kan anvandas for att utj{a4mna intakter 6ver en konjunkturcykel, under férutsattning att arets 
resultat efter balanskravsjusteringar ar negativt. RUR ar frivillig att tillampa, de kommuner och landsting som tanker gora det 
maste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framga av de riktlinjer for god ekonomisk hushallning som fullmaktige 
ska besluta om. 

Kommunen redovisar en bedémning av balanskravsresultatet i forvaltningsberattelsen. Av delarsrapporten framgar det att 
kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgar till 42 mkr. 

Det finns inget negativt balanskravsresultat att aterstalla fran tidigare ar. 
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RESullal av lanSkNINGEN TOMS. 

3.4 Analys av resultat- och balansrakning 

En kommuns langsiktiga utveckling ar beroende av att intakterna édkar mer an kostnaderna for att inte urholka det egna 

kapitalet. 

Kommunens resultat for delaret uppgar till 69 mkr, vilket 4r 21 mkr hégre 4n samma period forra aret. Det ar framst 6kade 

skatteintakter som forklaringen till det forbattrade resultatet. 

Kommunens arsprognos uppgar till 41 mkr, medan det budgeterade arsresultatet uppgar till 21 mkr. 2021 ars resultat uppgick 

till 39 mkr. 

Under aret har kommunen valt att Andra redovisningsmodell for pensioner intjanade t o m 1997. Pensionerna redovisas numera 

enligt blandmodellen vilket ar i enlighet med god redovisningssed och LKBR. 

Kommunens arsbudget fér investeringar 2022 uppgar till 193 mkr. Till och med augusti har kommunen investerat 35 mkr och 

arsprognosen anges till 59 mkr. Noterbart att den prognostiserade totalutgiften for ett par projekt 6verstiger den beslutade 

totalutgiften, samt att total prognostiserad kostnad saknas for flera projekt. 

Var bedémning utifran vasentlighetsprincipen ar att kommunen i efterlever RKRs rekommendationer. 

Noterbart att pensionskostnaderna kommer att 6ka vasentligt fro m nasta ar. Kommunen erhéll i augusti en prognos fran 

Skandia som visar pa en 6kning om 20 mkr. 
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Resullal av laNSkningen Torts. 

3.5 Sammanstalld redovisning 

Enligt kommunal bokf6érings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanstallda redovisningen omfatta de juridiska 

personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av férfattningskommentarerna framgar att ett betydande inflytande 

forutsatts foreligga nar Kommunen innehar minst 20 % av résterna i en annan juridisk person. Det finns dock m6jlighet att g6ra 

avsteg fran principen om foretaget har en ringa omsattning eller balansomslutning. 

| RKR R17 Delarsrapport ar det upp till varje kommun att avg6ra om de kommunala bolagen ska omfattas av delarsrapporten. 

Att de kommunala bolagen ska inga torde dock vara nédvandigt eftersom det ar fullmaktiges mals for hela kommunkoncernen 

som ska bed6émas. 

Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat om 73 mkr per den 31 augusti, vilket ar 23 mkr hégre an vid samma tidpunkt 

foregaende ar. 
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