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1

Sammanfattning
Vi har av Filipstads kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 1 12 kap bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas
uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin
bedömning.

1.1

Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

— Kommunen har övergått till att lämna delårsrapport per augusti istället för per juni
som tidigare år. Alla jämförelsesiffror med föregående års delårsbokslut jämförs i
delårsrapporten med utfallet per delårsbokslutet 2018-06-30. Detta innebär att
siffrorna inte är jämförbara.

— Kommunens resultat för delåret uppgår till -0,7 mkr. Jämförelsesiffror med
motsvarande period föregående år saknas, men görs en proportionering av
resultatet för delårsbokslutet 2018-06-30 till att omfatta 8 månader skulle det
innebära ett resultat för motsvarande period föregående år uppgående till ca 1,7
mkr.

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 3,4 mkr, vilket är 0,3 mkr bättre än
föregående år och 1,7 mkr lägre än budget. Av budgetavvikelsen avser -3,7 mkr
Barn- och utbildningsnämnden (främst inom grundskola och gymnasieskola) och 2,0 mkr Socialnämnden (avseende individ- och familjeomsorg där kostnader för
försörjningsstöd och placeringskostnader ökar). Kommunstyrelsen kompenserar
dock med ett överskott på 3,7 mkr, främst beroende på att tillgängliga medel inte
förväntas förbrukas fullt ut och att en utfasning av extratjänster ger ett beräknat
överskott.

— Kommunens balanskravsresultat beräknas vara positivt för 2019.
Resultatprognosen visar ett positivt resultat på 3,4 mkr för 2019 och kommunen
räknar inte med några justeringsposter.
Vår översiktliga och analytiska granskning av delårsrapporten tyder på en, i det
väsentliga riktig rapportering som är i överensstämmelse med lag och god sed på
området och att delårsrapportens innehåll i allt väsentligt motsvarar de krav som ställs i
1

Kommunallagen (2017:725)
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den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed, med undantag för
nedanstående.
Kommunen redovisar i delårsbokslutet avsättningar för framtida kostnader för
mottagande av nyanlända på 29,0 mkr. Även om avsättningen, som påpekats av
kommunen, avser att täcka en långsiktigt och i kostnads- och intäktshänseende osäker
verksamhet, måste vår bedömning vara att 29,0 mkr av kommunens avsättningar, inte
är i överensstämmelse med god redovisningssed (RKRs rekommendation R9)
eftersom de framtida kostnader som avses att täckas med avsättningen är av löpande
karaktär. Dessutom kan vi konstatera att årets resultat vid delårsbokslutet har
påverkats positivt med 11,3 mkr (enligt prognos för helår 17,0 mkr) avseende återföring
av tidigare års gjorda avsättningar. Vår bedömning är därmed att balans- och
resultaträkningen för delårsbokslutet 2019 inte är rättvisande.
I detta avseende ger delårsrapporten alltså inte en rättvisande bild men har i övrigt, i
allt väsentligt upprättats enligt lag och god sed.

1.2

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen 2 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.
Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av fullmäktige beslutade
verksamhetsmålen kommer att uppnås för helåret 2019 då kommunen inte gör någon
prognos eller samlad bedömning av måluppfyllelsen. Något uttalande avseende
uppfyllandet av dessa mål lämnas därför inte i denna översiktliga granskningsrapport.
Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av fullmäktige beslutade
verksamhetsmålen kommer att uppnås för helåret 2019 då kommunen inte gör någon
prognos eller samlad bedömning av måluppfyllelsen. Något uttalande avseende
uppfyllandet av dessa mål lämnas därför inte i denna översiktliga granskningsrapport.

2

Kommunallagen (2017:725), kapitel 5
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2

Inledning
Vi har av Filipstads kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen 3 framgår att kommuner ska upprätta
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret 4, det vill säga minst sex månader och högst åtta
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska
behandlas av Kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen,
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i
kommuner och landsting
 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat,
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av
utlåtandet till Kommunfullmäktige

2.2

Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2019-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL 5 och Skyrev 6. Det innebär att vi
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med hög men inte absolut
säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i
3

Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019
Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§
5 Sveriges Kommuner och Landsting
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
4
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omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt att
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade)
i delårsrapporten.
I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens
kostnader och intäkter.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt
tillhörande noter. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna
och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna.
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från
granskningen.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR,
och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av
Kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse
för god ekonomisk hushållning.

2.4

Ansvarig nämnd
Granskningen avser Kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 §
Kommunallagen ska behandlas av Kommunfullmäktige.
Rapporten är saklighetsgranskad av ekonomienheten.

2.5

Metod
Granskningen har genomförts genom:
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 Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

 Stickprovsvis granskning av underlag till delårsbokslutet för avstämning och
verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som underlag för
bedömning av fullmäktiges finansiella mål

 Översiktlig analys av resultaträkningen
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Resultat av granskningen

3.1

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.
Fullmäktige har fastställt två finansiella mål för 2019:
 Resultatet skall vara minst 1,5 % av skatteintäkter och generella bidrag.
Kommunen har för 2019 tagit beslut om undantag från detta resultatmål.
 Verksamheten skall bedrivas så effektivt att kostnaderna, med bibehållen
kvalitet, inte överstiger den genomsnittliga kostnaden för jämförbara kommuner.
Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
utgör att verksamheterna skall drivas så att kommunens resultat är förenligt med en
långsiktigt hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning samt därmed medge
finansiering av en normal investeringsnivå samt nya pensionsåtaganden.
Utöver det övergripande målet har även 16 stycken prioriterade områden kopplats till
god ekonomisk hushållning. Den ekonomiska planen innehåller, förutom ovanstående
prioriterade områden ett antal nämndspecifika målsättningar som inte är angivna som
mål för god ekonomisk hushållning och därmed i detta sammanhang inte blir föremål
för revisorernas bedömning.

3.1.1

Finansiella mål
Kommunen kommer enligt prognosen för 2019 att redovisa ett resultat för året på 3,4
mkr, vilket betyder att resultatmålet enligt budget, som motsvarar 10,6 mkr inte kommer
att uppnås under 2019. Kommunen har dock för 2019 gjort ett undantag avseende
resultatmålet vilket framgår av både delårsrapporten och budgeten för 2019. Vår
tolkning är att resultatmålet därmed inte har betydelse för bedömningen av god
ekonomisk hushållning för 2019.
Beträffande målet att ”verksamheten skall bedrivas så effektivt att kostnaderna, med
bibehållen kvalitet, inte överstiger den genomsnittliga kostnaden för jämförbara
kommuner” lämnar kommunstyrelsen inte i delårsrapporten några uppgifter som
möjliggör bedömning av måluppfyllelsen. Denna redogörelse lämnas först i
årsbokslutet.
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Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av fullmäktige beslutade
verksamhetsmålen kommer att uppnås för helåret 2019 då kommunen inte gör någon
prognos eller samlad bedömning av måluppfyllelsen. Något uttalande avseende
uppfyllandet av dessa mål lämnas därför inte i denna översiktliga granskningsrapport.
Vi noterar att måluppfyllelsen av detta resultatmål kan bli missvisande då kommunen
har stora avsättningar som egentligen skulle ha intäktsförts tidigare år. När dessa
avsättningar nu återförs resulterar det i ett förbättrat resultat, en form av
resultatutjämning. Hade inte återföring av tidigare års avsättningar skett med 11,3 mkr
hade resultatet per 2019-08-31 varit negativt med -12,0 mkr.

3.1.2

Verksamhetsmål
Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk
hushållning även ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas
upp och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och
delårsrapport.
Som nämndes ovan har det övergripande målet kompletterats med 16 stycken
prioriterade områden som kopplats till god ekonomisk hushållning. Det lämnas i
delårsbokslutet ingen samlad bedömning av kommunens måluppfyllelse avseende
dessa verksamhetsmässiga mål. Mot bakgrund av detta avstår vi från att i denna
rapport uttala oss om måluppfyllelsen. Vi noterar dock att information om målen och
pågående aktiviteter framgår av delårsbokslutet men någon samlad bedömning av
möjligheterna att uppnå god ekonomisk hushållning utifrån detta resultat görs inte.
Utöver ovanstående prioriterade områden innehåller den ekonomiska planen ett antal
nämndspecifika målsättningar som dock inte är angivna som mål för god ekonomisk
hushållning och blir därmed inte i detta sammanhang föremål för revisorernas
bedömning.
De av kommunen fastställda prioriterade områden/insatser följs upp i årsredovisningen
och information lämnas om åtgärder som vidtags avseende de olika målen men vår
bedömning är att uppföljningen blir otydlig. Vi menar att målstyrningen inom kommunen
kan förtydligas. De prioriterade områdena/insatserna är inte mätbara utan
uppföljningen är en beskrivning av vad kommunen gjort inom området istället för en
mätbar indikator eller ett mätbart nyckeltal. Det saknas också en tydlig prognos över
den förväntade måluppfyllnaden vid årets slut. Vi upplever även uppföljningen av
nämndernas mål i årsredovisningen som otydlig.
Vi noterar att kommunen och verksamheterna aktivt arbetar med målen, men då
presentationen av resultaten är otydlig och kommunen inte gör någon samlad
bedömning av resultatet kan inte heller revisionen göra denna bedömning. Vi kan
därför inte uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är tillräcklig för att kommunen
ska anses bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk hushållning.
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Det finns således en fortsatt förbättringspotential i målstyrningen och uppföljningen av
de verksamhetsmässiga målen.
Vår sammanfattande bedömning är således att det är oklart om de av fullmäktige
beslutade målen kommer att uppnås för helåret 2019. Detta då kommunen inte gör
någon prognos eller samlad bedömning av måluppfyllelsen. Det finns därmed heller
ingen möjlighet för revisionen att bedöma denna. Något uttalande avseende
uppfyllandet av dessa mål lämnas därför inte i denna översiktliga granskningsrapport.
Nämndernas verksamhetsberättelser regleras inte av den kommunala redovisningslagen, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse, vilket
framgår under avgränsning har vi inte granskat nämndernas redovisning.

3.2

Balanskravet
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta
ska redovisas i förvaltningsberättelsen.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt kommunallagen i
förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten står det att kommunens prognostiserade
balanskravsresultat uppgår till 3,4 mkr. Kommunen har inga tidigare underskott att
återställa.
Kommentar
Vår bedömning är att kommunen kommer att klara balanskravet för helåret.
Vi noterar att balanskravsutredningen, precis som de finansiella resultatmålet,
påverkas av de avsättningar som egentligen skulle ha intäktsförts tidigare år. När
dessa avsättningar nu återförs resulterar det i ett förbättrat resultat, en form av
resultatutjämning. Hade inte återföring av tidigare års avsättningar skett med 11,3 mkr
hade resultatet i balanskravsutredningen varit motsvarande lägre.
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3.3

Resultaträkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för kommunen.
Procentuell
2019-08-31 2018-08-31
skillnad
176,1
187,7
0,5%
1)

Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Nettokostnad
verksamhet
Skatteintäkter och
statsbidrag
Finansiella intäkter och
kostnader
Årets resultat

Avvikelse
Budget
Prognos
prognos
helår
helår
vs budget
287,7
281,4
2,2%

-633,8
-17,8

-637,3
-18,8

-0,2%
-5,3%

-957,6
-28,6

-962,1
-26,9

-0,5%
5,9%

-475,5

-468,4

-0,2%

-698,5

-707,6

-1,3%

470,0

461,1

0,2%

700,6

705,2

-0,7%

4,8
-0,7

9,1
1,7

11,0%
57,7%

3,0
5,1

5,8
3,4

-93,3%
33,3%

1) Proportionering av resultatet har skett genom att utgå från delårsresultatet per 2018-0630, dela med 6 månader och multiplicera med 8. Det är det proportionerade resultatet för
föregående år vi jämför med nedan.

Kommunens resultat för delåret uppgår till -0,7 mkr, vilket är 2,4 mkr lägre än samma
period förra året. Det finns inga större skillnader mellan åren men positivt är att
skatteintäkter och statsbidrag har ökat marginellt mer än nettokostnader. Enligt
kommunens årsprognos uppgår resultatet till 3,4 mkr, vilket är högre än
delårsresultatet, men 1,7 mkr lägre än årsbudgeten. Inga stora skillnader beträffande
enskilda poster.
Resultatet för perioden fram till 2019-08-31 har påverkats positivt med 11,3 mkr
avseende återföring av tidigare års gjorda avsättningar för flykting- och
integrationsverksamhet. Avsättningarna i sig, men även den del som i år regleras mot
resultaträkningen (11,3 mkr per delårsbokslutet och 17 mkr enligt prognos för helår), är
enligt vår mening inte i linje med god redovisningssed (RKRs rekommendation R9).
Detta även om avsättningen, som påpekats av kommunen, avser att täcka en
långsiktigt och i kostnads- och intäktshänseende osäker verksamhet.
I detta avseende ger resultaträkningen alltså inte en rättvisande bild men har i övrigt, i
allt väsentligt upprättats enligt lag och god sed.
Beträffande verksamheterna så redovisar Kommunstyrelsen ett överskott på 8,2 mkr
jämfört med budget i delårsbokslutet och prognostiserar med ett överskott på 3,5 mkr
jämfört med budget för helåret.
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Barn- och utbildningsnämnden visar per augusti en negativ avvikelse med -3,6 mkr mot
budget och kommunen räknar med samma avvikelse vid årets slut. Det största
avvikelserna avser grundskolan och gymnasiet.
Socialnämnden redovisar ett underskott på 4,5 mkr vid delårsbokslutet jämfört med
budget. Enligt prognosen för helår jämfört med budget visar nämnden på ett underskott
på netto 2,0 mkr. Enligt prognosen kommer kostnaderna inom försörjningsstöd och
placeringar vara högre än budget samtidigt som kostnader för vård och omsorg bli
lägre på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.
Övriga nämnder visar inga stora avvikelser mellan budget och utfall vid delår eller
mellan budget och prognos för helår.

10
© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved
Document classification: KPMG Public

Filipstads kommun
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31
KPMG AB
2019-10-08

3.4

Balansräkning

Kommunen

Belopp i mkr
Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Eget
kapital
inkl.
ansvarsförpliktelse
Redovisad soliditet
Soliditet med hänsyn
till ansvarsförpliktelse
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

OBS! annat
datum för
delårsbokslut
föregående
år
2019-08-31 2018-12-31
2018-06-30
561,1
579,7
579,2
218,0
218,7
216,9
-68,8
38,9%

-72,0
37,7%

-74,1
37,4%

-12,3%
457,7
103,4
47,6
120,1
175,4
59,0%

-12,4%
458,2
121,5
60,8
120,1
180,1
67,5%

-13,0%
447,0
132,2
49,5
126,8
186,0
71,1%

Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt. Kommunen redovisar en soliditet på
38,9 % och en soliditet med hänsyn taget till ansvarsförpliktelser på -12,3 %, vilket
betyder att kommunen har täckning för sina skulder men inte för samtliga av sina
ansvarsförbindelser.
Omsättningstillgångarna har minskat med 18,1 mot bokslutet 2018. Förändringen är
främst hänförlig till att kassa och bank har minskat med 29,6 mkr medan
skattefordringar och övriga fordringar enligt Värmlandsmodellen har ökat. Sistnämnda
fordran motsvaras av en skuld och kvittning av dessa poster kommer att ske vid
årsbokslutet.
I balansräkningen per 2019-08-31 ingår 29,0 Mkr (46,0 Mkr 2018-12-31) avseende
avsättningar för framtida kostnader inom flykting och integrationsområdet. Merparten
avser kvarstående belopp från de betydande avsättningar som gjordes i årsbokslutet
2016 för framtida verksamhet. Hittills under 2019 har en återföring skett med 11,3 mkr
avseende tidigare avsatta medel. Det innebär att resultatet för 2019-01-01 –
2019-08-31 har påverkat kommunens resultat positivt med 11,3 mkr under året (enligt
prognosen för helår 17,0 mkr). Även om avsättningen, som påpekats av kommunen,
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avser att täcka en långsiktigt och i kostnads- och intäktshänseende osäker verksamhet,
måste vår bedömning vara att 29 Mkr av kommunens avsättningar, inte är i
överensstämmelse med god redovisningssed (RKRs rekommendation R9) eftersom de
framtida kostnader som avses att täckas med avsättningen är av löpande karaktär.
I detta avseende ger årsredovisningen alltså inte en rättvisande bild men har i övrigt, i
allt väsentligt, upprättats enligt lag och god sed.

3.4.1

Sammanställd redovisning
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala
bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde
dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen som
ska bedömas.
Trots att det inte finns ett explicit krav på att upprätta en sammanställd redovisning i
delårsrapporten anser vi att det finns ett mervärde i att ändå ha med denna rapport i
delårsrapporten, så en sammanställd redovisning gör det enklare för en läsare att
skapa sig en bild av hela kommunkoncernens ställning och resultat per 2019-08-31.
Filipstads kommun redovisar som tidigare ingen sammanställd redovisning för
kommunkoncernen som helhet i delårsbokslutet. En redogörelse lämnas för vilka bolag
som ingår i kommunkoncernen och resultatprognos och budget före helår framgår för
respektive bolag ingående i koncernen. Även upplysning om viktiga händelser i
respektive bolag lämnas. Det går dock inte i delårsrapporten att utläsa vilket redovisat
resultat respektive bolag visar per 2019-08-31.
Filipstads Stadshus AB bedöms enligt prognosen visa underskott per siste december
på -2,0 mkr, Novelty AB underskott -0,6 mkr och Filipstads Energi underskott -0,2 mkr.
Filipstads Energinät AB bedöms enligt prognosen visa ett positivt resultat på +2,6 mkr,
Vårgårda Fastigheter AB +0,5 mkr och Stiftelsen Filipstadsbostäder +0,2 mkr.
Filipstads Stadshus ABs underskott kommer att täckas av koncernbidrag i samband
med årsbokslutet.

3.4.2

Övriga noteringar
Periodiseringarna sker inte lika noggrant i delårsrapporten som i årsredovisningen, ett
exempel är semesterskulden som beräknats per 2019-08-31 genom att proportionera
8/12 av den förväntade ökningen av semesterskulden fram till årsbokslutet, då
kommunen anser att det slår för mycket mot resultatet att boka upp den faktiska
semesterlöneskulden per 2019-08-31. (Semesterlöneskulden är låg efter
sommarsemestern och byggs sedan upp igen under hösten för att då landa i paritet
med helårsbokslutet föregående år.) Det är god redovisningssed att bokföra den
verkliga semesterlöneskulden i delårsrapporten.
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Det finns ytterligare några poster där kommunen kunde vara mer utförlig i sina
beräkningar vid delårsbokslutet. Vår bedömning är dock att det inte är troligt att de
samlade felen uppgår till väsentliga belopp i årets delårsrapport. De påverkar således
inte vår bedömning om kommunens delårsredovisning ger en rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning per 2019-12-31.

Karlstad den 8 oktober 2019
Charlotta Eriksson

Nils Nordqvist

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor

KPMG AB

KPMG AB
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