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Revisorerna i  Falköpings kommun 19 oktober 2022

Till
Fullmäktige i Falköpings kommun
organisationsnummer 212000-1744

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten,
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att:

• Kommunstyrelsen rekommenderas analysera vilka koncernbolag som bör
ingå i koncernredovisningen enligt RKR R16. Bolag som inte anses
behöva ingå bör omnämnas i årsredovisningen på annat sätt.

• Kommunstyrelsen rekommenderas att utveckla arbetet med att samla in

uppgifter om ev. skadeståndsanspråk som riktas mot kommunen. I den
omfattning kommunen anser sig kunna bli betalningsskyldig bör
skadeståndet även hanteras i kommunens redovisning.

• Kommunstyrelsen bör aktivt arbeta med frågor kring klassificering då ett

ändrat syfte med innehavet får konsekvenser för värderingen och
kommunens ekonomiska ställning/resultat.

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att besluta om mätkriterier för när ett

resultat ska anses som mycket gott, gott, godtagbart eller mindre gott. I
dagsläget har nämnder/förvaltning att själva bedöma vilken nivå de
uppnått resultatmässigt.



Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Vi har i samband med vår granskning inte funnit något, utöver vad som anges
ovan i rekommendationerna, som tyder på att kommunens delårsrapport inte i
huvudsak är upprättad i enlighet med lagens krav, god redovisningssed och
gällande riktlinjer.

De finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat är
redovisade i delårsrapporten. Dock nås inte alla mål och det är svårt få en tydlig
bild av hur bedömning av måluppfyllelsen görs för de verksamhetsmässiga målen.
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Inledning och slutsats
Uppdrag och Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi genomfört en översiktlig granskning av
kommunens delårsrapport, version per 2022-10-04. Revisorerna skall bedöma om resultatet
i delårsrapporten per den 31 augusti 2022, som enligt 12 kap. 2 § Kommunallagen
(2017:725) (KL) skall behandlas av fullmäktige, är förenligt med de mål fullmäktige beslutat
(både verksamhetsmål och finansiella mål).

I 13 Kap. Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) framgår att delårsrapport skall
upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Delårsrapporten skall omfatta en period av
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Dessutom skall delårsrapporten
innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse.
Jämförelse ska göras med föregående räkenskapsår.

I november 2018 kom rådet för kommunal bokföring och redovisning med en ny
rekommendation, RKR R 17 Delårsrapport, vilken behandlar delårsrapportering. Syftet med
rekommendationen är att ange vad minimikraven för innehållet i en delårsrapport är och
principerna för bedömning av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten samt hur dessa
ska värderas. Enligt RKR R 17 ska den förenklade förvaltningsberättelsen innehålla:

• Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut,
men innan delårsrapporten upprättas.

• Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet
utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

• En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten.

• En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen

I 13 Kap LKBR framgår att delårsrapport skall upprättas minst en gång under räkenskapsåret.
Enligt RKR R 17 ska delårsrapporten för varje post eller delpost i resultaträkningen i en
delårsrapport redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående
räkenskapsår, prognos för resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande
räkenskapsår. I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i
balansräkningen i en delårsrapport ska redovisas belopp för motsvarande post för närmast
föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsfråga och metod
Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål

kommunfullmäktige beslutat?

Granskningen har genomförts genom övergripande analys av redovisningen och målen.

Granskningen innehåller;

Översiktlig granskning av att delårsrapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt

lag om kommunal bokföring och redovisning samt RKR R 17. Samt att delårsrapportens

ekonomiska redovisning bedöms ge en bild motsvarande den utveckling som beskrivs i

den förenklade förvaltningsberättelsen.

Översiktlig granskning av kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att uppnå de

av fullmäktige beslutade målen för verksamheten.

Översiktlig granskning av kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att uppnå de

av fullmäktige beslutade finansiella målen för en god ekonomisk hushållning samt om

den finansiella styrningen är tillräcklig.

Slutsatser utifrån genomförd granskning samt svar på revisionsfrågan
Vi har i samband med vår granskning inte funnit något, utöver vad som anges nedan i

rekommendationerna, som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak är

upprättad i enlighet med lagens krav, god redovisningssed och gällande riktlinjer.

De finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat är redovisade i

delårsrapporten. De finansiella målen nås men alla verksamhetsmässiga mål är inte fullt ut

uppfyllda. Det är också svårt få en tydlig bild av hur bedömning av måluppfyllelsen görs för

de verksamhetsmässiga målen.

Rekommendationer
Kommunstyrelsen rekommenderas att:

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att analysera vilka koncernbolag som bör

ingå i koncernredovisningen enligt RKR R16. Vi noterar att alla koncernbolag ej är

konsoliderade i kommunkoncernens finansiella ställning i årsredovisningen 2021.
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Det kommunbolag som inkluderats är Falköpings Hyresbostäder AB. Bolag som inte

anses behöva ingå bör omnämnas i årsredovisningen på annat sätt.

• Kommunstyrelsen rekommenderas att utveckla arbetet med att samla in uppgifter

om ev. skadeståndsanspråk som riktas mot kommunen. I den omfattning

kommunen anser sig kunna bli betalningsskyldig bör skadeståndet även hanteras i

kommunens redovisning.

• Kommunen klassificerar delar av det finansiella innehav som finansiella

anläggningstillgångar och som omsättningstillgångar. Kommunens hantering av

klassificeringen av finansiella innehav är i linje med RKR R7 där en bedömning ska

göras utifrån innehavets avsikt. Vi lyfter denna punkt som en rekommendation till

kommunstyrelsen att aktivt arbeta med frågor kring klassificering då ett ändrat

syfte med innehavet får konsekvenser för värderingen och kommunens

ekonomiska ställning/resultat.

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att besluta om mätkriterier för när ett

resultat ska anses som mycket gott, gott, godtagbart eller mindre gott. I dagsläget

har nämnder/förvaltning att själva bedöma vilken nivå de uppnått resultatmässigt.

Jönköping den 14 oktober 2022

DELOITTE AB

Pernilla Rehnberg Annika C Karlsson

Auktoriserad revisor Skyrev-certifierad revisor
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Granskningsresultat
Nedan redogörs för de iakttagelser vi gjort vid granskningen samt för de större förändringar i resultat och ekonomisk ställning som delårsrapporten uppvisar.

Mål och förvaltningsberättelsen Återkoppling till målen Bedömning i delårsrapporten Deloittes bedömning

' Finansiella mål Kommunfullmäktige har fastställt två
finansiella mål:

- Resultat över tid ska uppgå till minst
2 procent av skatter och statsbidrag.
Över tid avser en tioårsperiod. För
perioden år 2022-2024 skall dock
resultatet årligen uppgå till minst 45
mnkr.

- Kommunens lån får högst uppgå till
1 700 mnkr vid utgången av perioden
år 2022-2024. Från år 2024 får
kommunens investeringar årligen
uppgå till summan av avskrivningar
och resultat, dvs. låneskulden ska inte
öka.

Kommunstyrelsen bedömning är att målet nås Deloitte delar kommunstyrelsens
vid årets slut. bedömning.

Deloitte delar kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens bedömning är att målet nås bedömning.
vid årets slut.

Verksamhetsmässiga mål Falköpings kommun har 4 mål. 1,
Skapa förutsättningar för ett socialt
hållbart Falköping. 2, Skapa
förutsättningar för ett attraktivare
Falköping. 3, Skapa förutsättningar för

För det första målet bedöms resultatet vara
godtagbart. För övriga bedöms resultatet vara
gott.

Kommunstyrelsen rekommenderas
besluta om mätkriterier för när ett
resultat ska anses som mycket gott,
gott, godtagbart eller mindre gott.
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ett näringsliv som utvecklas. 4,
Kommunens organisation ska vara
utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad styrning. Nämnderna får
själva bedöma vilken måluppfyllelse
de har uppnått.

Uppnås balanskravet Återkoppling till målen Deloittes bedömning

Ja. Falköpings kommun prognostiseras per årsskiftet få
ett resultat om 104 mnkr. Efter justeringar för
realisationsvinster och orealiserade förändringar i
värdepapper blir balanskravsresultatet 107,7 mnkr.
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas.

Deloitte delar kommunstyrelsens bedömning.

Ekonomisk redovisning (resultaträkning, balansräkning mfl

dokument

Deloittes bedömning

Driftsbudget Falköpings kommun prognostiserar för hela 2022
negativa avvikelser mot budget för kompetens- och
arbetsnämnden (15,7 mnkr), socialnämnden (5
mnkr) och tekniska nämnden (10,6 mnkr). För
vatten och avlopp prognostiseras ett underskott om
1,6 mnkr per helår.

Kommunstyrelsen
rekommenderas att verka för att
nämnderna så långt möjligt har
en budget i balans.

Investeringsbudget Budgeten för 2022 uppgår till 336,6 mnkr. Utfallet
per 2208 uppgår till 74,9 mnkr. Det totala utfallet
för 2022 prognostiseras till 261,7 mnkr,

Kommunstyrelsen
rekommenderas att där så är
möjligt verka för ett utfall
närmare budget.
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