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Mee 

{ Sammanfatinng 

 



sammantattning 
Vi har av Kungalvs kommuns revisorer fatt i uppdrag att 6versiktligt granska delarsrapporten per 2022-08-31. Vi har aven 

utfort en uppféljande granskning av revisionsrapporten fran 2021 avseende intern kontroll inom ekonomiprocesser. 

Uppdragen ingar i revisionsplanen fér 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 for 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 425 mkr, vilket ar 89 mkr hégre An samma period foérra aret. Det beror framst pa 
dkade skatteintakter. Kommunens prognos fér helaret uppgar till 357 mkr, vilket ar 267 mkr hégre an budget. 

- Kommunens balanskravsresultat beraknas uppga till 317 mkr fér 2021. 
- Var bedémning utifran vasentlighetsprincipen ar att kommunen i efterlever RKRs rekommendationer med undantag for 

redovisning av pensionsskuld (kommunen tillampar fullfonderingsmodellen istallet fér blandmodellen), samt att ingen 

sammanstalld redovisning presenteras. 

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 med undantag f6r tredje punkten ovan. 
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sammeantatthing 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 férenligt 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 
koncernféretag gemensamt. Vi bedémer att malen for god ekonomisk hushallning omfattar ej och utvarderas ej for 
kommunkoncernen som helhet. 

Finansiella mal 
Var bedémning ar att samtliga tre mal uppnas i prognosen for helaret. 

Verksamhetsmal 
Sammantaget bedéms maluppfyllelsen var uppfylld i hég grad. 

Kungalv den 28 oktober 2022 

  

Emil Andersson 

Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor 
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  Inlecning 

 



nledning 
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 gora en bedémning av. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedéma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt 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: 

¥Y Kommunens delarsrapport har upprattats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokforings- 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 utgér underlag fér revisorernas utformning av utlatandet till kommunfullmaktige. 
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NIECNING Torts. 
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 férsakra oss att delarsrapporten inte innehaller vasentliga felaktigheter. 

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

granskningsatgarder som vidtas gér 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 forskingring. 

| delarsrapporten har vi 6versiktligt granskat resultat- och balansrakning samt tillhGrande 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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Nledning forts. 
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 
v Interna regelverk och instruktioner 

v Fullmaktigebeslut 

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

verksamhet som ar av betydelse for 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 och redovisningsansvarige. 

2.5 Metod 

Granskningen har genomférts genom: 

¥ Dokumentstudie av relevanta dokument 

v Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi 

Y Oversiktlig analys av resultat- och balansrakningen 
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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 forenklad 

forvaltningsberattelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad forvaltningsberattelsen ska innehalla minimum f6r 

att motsvara kraven pa en forenklad forvaltningsberattelse. 

  

Vi noterar att kommunens forvaltningsberattelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17. 

3.2 Bedémning 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 forenligt 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 for god ekonomisk hushallning utvarderas for hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 

koncernféretag gemensamt. 

Vi bedémer att malen fér god ekonomisk hushallning omfattar ej och utvarderas ej for Kommunkoncernen som helhet. 

© 2022 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 4 4 

International’), a Swiss entity. All rights reserved 

Document Classification: KPMG Confidential



Resultat av granskningen forts. 

3.2.1 Finansiella mal 

Mal faststdallt av fullmaktige a Var bed6mning 

4 procent 6verskott av skatteintakter A% 11% Malet uppnatt och bedéms uppnas 

och generella statsbidrag for helaret 

Soliditeten ska 6ka med minst 1,0 % per 1% - Malet bedéms uppnas fér helaret 

rs 

Investeringarnas sjalvfinansieringsgrad 60 % = Malet bedéms uppnas for helaret 

skall vara 60 % eller hégre 

  

Var sammanfattande bedémning ar att resultatet enligt delarsrapporten ar férenligt med de av fullmaktige faststallda finansiella malen. 

Samtliga tre mal bedéms vara uppnadda i prognosen for helaret. Gallande prognosen for ar 2022 har vi inte funnit nagra indikationer pa att 

kommunstyrelsens bedémning skulle vara vasentligen felaktig. 
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Resultat av granskningen Torts. 

3.2.2 Verksamhetsmal 

Kungalvs kommunfullmaktige har antagit strategiska forutsattningar samt 8 strategiska mal: 

- Att ge goda forutsattningar for livslangt larande 

- En trygg omsorg med valméjligheter genom livet 

- Att ge méjligheter till en aktiv fritid for alla aldrar 

- Att alla medborgare ska ha m@jlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv 

- Att medborgare och naringsliv ska kanna Okat fortroende for kommunen 

- En 6kad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 

- Att underlatta for invanare och foretag i Kungalv som vill reducera klimatutslappen 

- Attna Sveriges lagsta arbetsléshet med utbildning, arbete och sysselsattning for de som star langst fran arbetsmarknaden 

Kommunstyrelsen har kopplat 15 resultatmal till ovanstaende och har satt ett betygsystem om 1-6 for malbedémning dar 

betyget 6 har hégst maluppfylinad. | delarsbokslutet bed6ms 12 resultatmal ha betyget 5 eller 6. 

Sammantaget bedéms maluppfyllelsen av verksamhetsmalen vara uppnadd i hég grad i delaret. 
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Resullat av granskningen forts 

3.3 Balanskravet 

En kommun ska enligt kommunallagen gora en avstamning av balanskravet och detta ska redovisas i forvaltningsberattelsen. | 
Kommuner och kommunalférbund har mdjlighet att anvanda Sig av reglerna om resultatutj{A4mningsreserv, RUR. Denna reserv 
kan sedan anvandas for att utjAmna intakter 6ver en konjunkturcykel, under férutsattning att arets resultat efter 
balanskravsjusteringar ar negativt. RUR ar frivillig att tillampa, de kommuner och landsting som tanker géra 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 317 mkr. Det finns inget balanskravsresultat att aterstalla fran 
tidigare ar. 

Var sammanfattande bedémning ar att berakningen som ligger till grund fér kommunens balanskravsresultat inte ar forenlig 
med gallande principer, till foljd av fullfonderingsmodellen, och vi anser att balanskravsresultatet blir missvisande. 
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Resultat av granskningen forts. 

3.4 Analys av resultat- och balansrakning, samt tillaggsupplysningar 

Kommunens resultat for delaret uppgar till 425 mkr, vilket Ar 89 mkr hégre 4n samma period forra aret. Det beror framst pa 

okade skatteintakter. 

Kommunens prognos for helaret uppgar till 357 mkr, vilket 4r 267 mkr hégre an budget. 

Kommunens arsbudget for investeringar 2022 uppgar till 620 mkr. Till och med augusti har kommunen investerat 169 mkr och 

arsprognosen anges till 546 mkr. 

Pensionerna redovisas enligt fullfonderingsmodellen medan LKBR féreskriver att blandmodellen skall tillampas. Vi 

rekommenderar att kommunen andrar modell och féljer gallande lagstiftning. 

Vi har i granskningen i 6vrigt ej funnit nagra vasentliga felaktigheter. 
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Resultat av granskningen forts 

3.5 Sammanstalld redovisning 

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

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

forutsatts foreligga nar kommunen innehar minst 20 % av résterna i en annan juridisk person. Det finns dock mdjlighet att gora 

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

| RKR R17 Delarsrapport ar det upp till varje kommun att avgéra 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 bed6mas. 

Kungalvs kommun redovisar ingen sammanstalld redovisning i delarsbokslutet, vilket vi anser avvika fran god 

redovisningssed. 
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Intern Kontrol 
3.6 Uppfdljning intern kontroll 

Granskningens syfte ar att sékerstalla att kommunstyrelsen fullg6r 

sitt 6vergripande ansvar fér kommunens interna kontroll och att 

det finns ett fungerande internkontrollarbete i respektive sektor. 

Vi har féljt upp foljande omraden och rekommendationer: 

QO Bokslutsprocessen: kommunen rekommenderas att undersoka 

méjligheten att infora ett elektroniskt attestforfarande for 

samtliga manuella bokféringsorder i likhet med 6vrig hantering. 

| synnerhet for sadana bokféringsorder som ar 

resultatpaverkande. 

QO Léneprocessen: kommunen rekommenderas att fortsatta 

arbetet med att félja upp de kontroller och moment som chefer 

och medarbetare ska utféra i samband med ldéneutbetalning. 

Q Inképs- och utbetalningsprocess: kommunen rekommenderas 

att underséka mojligheten att infora beloppsgranser i 

ekonomisystemet i enlighet med kommunens attest- och 

delegationsordning. 

Q Investeringsprocessen: kommunen rekommenderas att 

fortsatta arbetet med att dokumentera underlag for 

aktivering/komponentindelning pa ett tydligt och strukturerat 

satt for att mdjliga sparbarhet i framtiden. 

O Exploateringsprocessen: kommunen rekommenderas att 

fortsatta sitt arbete med att félja idéskriften Redovisning av 

kommunal markexploatering och rekommendation RKR 2 

Intakter fran Radet for kommunal redovisning genom att aven 

innefatta periodisering av parkeringsfrikop 6ver atagandets 

avtalslangd 

kbmg! © 2022 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 
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Q Efterlevnad av finanspolicy: kommunen rekommenderas att i 

arsredovisningen 2021 lamna upplysningar i enlighet med 

Radet for kommunal redovisnings rekommendation 8 Derivat 

och sadkringsinstrument. 

Finansiell leasing: kommunen rekommenderas att sa snart som 

méjligt utfora kartlaggningen av kommunens leasingavtal. | 

synnerhet avseende de hyresavtal som kan bedémas vara 

finansiella leasingavtal och darmed ge en vasentlig effekt for 

redovisningen i arsbokslutet 2021. 

Pa efterféljande sidor presenteras férvaltningens skriftliga svar till 

rekommendationerna och var uppféljning. 

AT 
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tern Kontrol 
3.6 Kommentarer 

QO Bokslutsprocessen: kommunen rekommenderas att undersoka 

mdjligheten att inféra ett elektroniskt attestforfarande for 

samtliga manuella bokféringsorder i likhet med 6vrig hantering. 

| synnerhet for sadana bokféringsorder som ar 

resultatpaverkande. 

Forvaltningens svar: Under 2021 gjordes drygt 1 400 manuella 

bokféringsordrar. Av dessa hanterades narmare 35 procent i ett 
elektroniskt attestflode. Av de bokféringsordrar som inte 

hanterades elektroniskt var det endast drygt 15 procent som inte 

hanterades av kommunens egen Ekonomienhet eller Soltak 

Ekonomi. Bokforingsordrar utstallda av dessa enheter kraver 

ingen attest. | samband med delarsbokslut och bokslut g6rs alltid 

stickprov pa manuella bokféringsordrar som en del i 
bokslutsprocessen. Var bedémning ar att det i nulaget ar tillrackligt 

for att sakerstalla ett korrekt attestforférande och att inforandet av 

ett elektroniskt attestforfarande fér samtliga bokféringsordrar 

skulle innebara alltfor mycket administration. 

Uppféljning: vi rekommenderar ett elektroniskt attestférfarande 

for samtliga manuella bokféringsordrar som ar resultatpaverkande 

i syfte att minimera risken for fel. 

QO) Loéneprocessen: kommunen rekommenderas att fortsatta 

arbetet med att félja upp de kontroller och moment som chefer 

ska utfora i samband med ldneutbetalning. 

Forvaltningens svar: Férvaltningen arbetar med att fortsatta och 

forbattra nuvarande arbetssatt for att uppna malsattningen om 

100% 

kPmG International’), a Swiss entity. All rights reserved 

Uppfdljning: ej Atgardat Annu och vi rekommenderar att arbetet 

fortsatter for att sakerstalla 100 %. 

Q) Inkops- och utbetalningsprocess: kommunen rekommenderas 

att underséka mdjligheten att infora beloppsgranser i 

ekonomisystemet i enlighet med kommunens attest- och 

delegationsordning. 

Forvaltningens svar: Det ar tekniskt mdjligt att satta upp fasta 

beloppsgranser i ekonomisystemet, men l6sningen ar komplex 

och kraver ett omfattande I6pande systemunderhall da 

beloppsgranser ldggs upp pa varje enskild attestant. Var 

leverantor har avratt fran denna uppsattning med anledning av 

komplexiteten. Det innebar ocksa en eskalering av fakturor i 

organisationen som kommer att skapa andra organisatoriska 

problem och okar arbetsbelastning for 
verksamhetschefer/sektorchefer och kommundirektér. Man ska 

samtidigt vaga in fragestalIningar som hur ren verkstéallighet skall 

hanteras da 4ven sadana fakturor kommer att krava attest hégre 

upp i organisationen. | attestreglemente och delegeringsordningen 

klargors rutiner for hantering av fakturor och i 
delegeringsordningen vilka beloppsgranser som gAller for 

attestansvariga och via internkontroller som sker under aret gors 

stickprov att rutinerna féljs. 

Uppfdljning: delar forvaltningens bedémning och kan lamnas utan 

atgard. 
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tern Kontrol 
3.6 Kommentarer forts 

QO) Investeringsprocessen: kommunen rekommenderas att 

fortsatta arbetet med att dokumentera underlag f6r 
aktivering/komponentindelning pa ett tydligt och strukturerat 

satt for att mdjliga sparbarhet i framtiden. 

Férvaltningens svar: Férvaltningens arbetar med att dokumentera 

underlag for aktivering/komponentindelning pa ett tydligt och 

strukturerat satt. 

Uppfdljning: delar forvaltningens bedémning och kan lamnas utan 

atgard. 

QO Exploateringsprocessen: kommunen rekommenderas att 

fortsatta sitt arbete med att folja idéskriften Redovisning av 

kommunal markexploatering och rekommendation RKR 2 
Intakter fran Radet for kommunal redovisning genom att aven 

innefatta periodisering av parkeringsfrikop 6ver atagandets 

avtalslangd. 

Férvaltningens svar: Forvaltningen avser fortsatta folja idéskriften 

Redovisning av kommunal markexploatering samt RKR:s 

rekommendationer. Nar det galler periodiseringen av 
parkeringsfrikép 6ver atagandets avtalslangd ar perioden justerad 

utifran avtalslangden fran och med 2022. 

Uppféljning: delar forvaltningens bedémning och kan lamnas utan 

atgard. 

OQ) Efterlevnad av finanspolicy: kommunen rekommenderas att i 

arsredovisningen 2021 la4mna upplysningar i enlighet med 

Radet for kommunal redovisnings rekommendation 8 Derivat 

och sakringsinstrument. 

kPmG International’), a Swiss entity. All rights reserved 

Férvaltningens svar: Kommunen har, i enlighet med sin 

bokslutsprocess, tagit fram en sakringsredovisning till arsbokslutet 
2021 och kommer att lamna upplysningar i enlighet med Radet for 

kommunal redovisnings rekommendation 8 Derivat och 

sakringsinstrument. 

Uppféljning: delar forvaltningens bedémning och kan lamnas utan 

atgard. 

Q Finansiell leasing: kommunen rekommenderas att sa snart som 

méjligt utfora kartlaggningen av kommunens leasingavtal. | 

synnerhet avseende de hyresavtal som kan bedémas vara 
finansiella leasingavtal och darmed ge en vasentlig effekt for 

redovisningen i arsbokslutet 2021. 

Férvaltningens svar: Férvaltningen arbetar med uppdraget som 
gavs av kommunstyrelsen till frvaltningen i manadsskiftet 

april/maj. Férvaltningen tar ett helhetsgrepp avseende samtliga 

leasing- och hyresavtal. En extern akt6r har anlitats. Utifran 

kartlaggningen kommer samtliga leasing- och hyresavtal att 

klassificeras och med det som utgangspunkt sammanstalla 

underlag fér redovisning och bokslut. Arbete ar omfattande och 

delvis komplext och kraver tid och resurser for att ta fram 

underlag. | en forsta fas kommer kommunens Iésa egendom 

hanteras, vilket beraknas vara fardigt tills arsbokslutet 2021. 

Kommunens hyresavtal kommer hanteras i nasta fas. Arbete ar 

omfattande och delvis komplext och kraver tid och resurser for att 

ta fram underlag. Férvaltningen kommer att slutféra uppdraget 

under 2022. 

Uppféljning: kartlaggning och analys av samtliga gallande avtal 

avseende fast egendom har genomférts under aret och resultatet 

av klassificeringen enligt RKR R5 redovisas i delarsbokslutet. De 

avtal som bedémts vara finansiella har i balansrakningen tagits 

upp till ett varde av 284 mkr. 
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