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Förklaring inför Kommunfullmäktiges behandling 
av ansvarsfrihet avseende revisorernas 
anmärkning i revisionsberättelse för år 2018 

Bakgrund 
De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet 
som bedrivits under 2018; genomförda revisioner framgår av bilaga till 
revisionsberättelsen för 2018. 

Av själva revisionsberättelsen framgår att revisionens bedömning är att 
kommunstyrelsen inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
ekonomiskt tillfredsställande sätt under 2018 samt inte haft en tillräcklig intern 
kontroll. 

I frågan om ansvarsprövning riktar revisionen därför anmärkning mot 
kommunstyrelsen för brister i styrning och i intern kontroll avseende ekonomi, 
för bristande måluppfyllelse ekonomi för verksamheten i divisionerna samt för 
ej rättvisande räkenskaper då årsredovisningen enligt revisionen inte är 
upprättad enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktiges presidium avge förklaring i de 
delar som revisionen bedömer som grund för anmärkningen.  

Ett förslag till förklaring har tagits fram. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Förklaring inför Kommunfullmäktiges behandling av ansvarsfrihet 
avseende revisorernas anmärkning i revisionsberättelse för 2018 samt, 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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Anna-Karin Lindblad  
Tf Kommundirektör  
  

 Peter Knutsson 
 Biträdande tf kommundirektör 
 

Beslut till: 
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Förklaring inför Kommunfullmäktiges behandling 

av ansvarsfrihet avseende revisorernas 

anmärkning i revisionsberättelse för år 2018 
 

De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet 

som bedrivits under 2018; genomförda revisioner framgår av bilaga till 

revisionsberättelsen för 2018. 

Av själva revisionsberättelsen framgår att revisionens bedömning är att 

kommunstyrelsen inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 

ekonomiskt tillfredsställande sätt under 2018 samt inte haft en tillräcklig intern 

kontroll. 

I frågan om ansvarsprövning riktar revisionen därför anmärkning mot 

kommunstyrelsen för brister i styrning och i intern kontroll avseende ekonomi, 

för bristande måluppfyllelse ekonomi för verksamheten i divisionerna samt för 

ej rättvisande räkenskaper då årsredovisningen enligt revisionen inte är 

upprättad enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktiges presidium avge förklaring de 

delar som revisionen bedömer som grund för anmärkningen.  

Kommunstyrelsen delar revisionens bedömning av att internkontrollplan och 

uppföljning av densamma inte skett på korrekt sätt. På samma sätt tar 

kommunstyrelsen ansvar för att ha brustit i arbetet med 

komponentavskrivningar; skälet till detta har varit svår och långvarig 

personalbrist. Arbete pågår under 2019 för ett införande. 

I övrigt vill kommunstyrelsen till kommunfullmäktige framföra följande.  

Med hänvisning till synnerliga skäl har kommunstyrelsen i 

balanskravsutredningen liksom tidigare år justerat för medel som tas i anspråk 

från tidigare års resultat. Justeringen görs för att få en mer rättvisande bild 

gällande balanskravresultatet.  
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 Skapat den 2019-06-07 
 

Nyttjande av medel från tidigare års resultat har gått till enskilda avgränsade 

projekt som inte är direkt kopplade till den löpande verksamheten och bör 

därför inte räknas in i bedömningen om eventuellt underskott ska tas igen 

under kommande år. Kommunstyrelsen delar därför inte revisionens 

bedömning att detta inte är god redovisningssed. 

Vad avser exploateringar redovisar kommunen i dag utgifter och inkomster för 

ett exploateringsområde samlat inom ett projekt, som en omsättningstillgång. 

Det ger en god möjlighet för uppföljning och ger en samlad bild av hela 

exploateringen. Ambitionen är att så fort en anläggningstillgång är färdigställd 

och börjar brukas så ska den omklassificeras till anläggningstillgång och 

motsvarande intäkt kommer läggas som skuld och lösas upp i samma takt 

som anläggningen skrivs av.  

Vad gäller leverantörsregister/utbetalningar berör dessa båda posterna 

leverantörsreskontra. Förekomst av ”ankomstregistrerade fakturor ej 

attesterade” är en normal del i leverantörsreskontra processen och beloppen 

kan variera beroende på aktiviteter/projekt i verksamheter men åtgärder har 

vidtagits i såväl system som rutiner och kommunstyrelsen delar därför inte 

revisionens bedömning i att begränsade åtgärder vidtagits. 

Härutöver har kommunstyrelsen noga följt kommunens ekonomiska utveckling 

samt under 2018 uppdragit till kommundirektör att vidta åtgärder för en 

ekonomi i balans. Kommunstyrelsen anser därför att kommunstyrelsen har 

haft tillräcklig styrning av ekonomin eftersom regelbunden uppföljning har skett 

och åtgärder vidtagits. 

Kommunstyrelsen har getts möjlighet att på ett fylligare sätt bemöta 

revisionens bedömningar i revisionsrapporten ”Granskning av årsredovisning 

2018” vilken dock ska besvaras först i augusti enligt begäran från revisorerna.  

 

 

 

Urban Granström   

Kommunstyrelsens ordförande   
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