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Kommunfullmäktige 

 

Yrkande § 1, Delårsrapport per juli 2016 för Salems kommun 
 

Kommunstyrelsen antog 2016-09-12 i full enighet nedanstående uttalande i fråga om mål som 

följs upp för god ekonomisk hushållning. Där framgår bl a att kommunen fattat särskilt beslut i 

fullmäktige 2016-04-28 om hur god ekonomisk hushållning ska följas upp, helt i enlighet med 

diskussioner med revisorerna, såväl de förtroendevalda som konsultrevisorerna från KPMG.  

 

Trots detta har revisorerna inkommit med en kommentar om delårsbokslutet (bilaga) där 

revisorerna anser att kommunen inte följer RKR 22 fullt ut. Revisorerna hävdar att kommunen inte 

gjort en samlad bedömning av om god ekonomisk hushållning uppfyllts.  

 

Revisorernas uttalande innebär att de inte tar hänsyn till det fullmäktigebeslut som fattades i april, 

vilket får anses anmärkningsvärt.  

 

Med anledning av detta yrkar jag följande: 

 

1 

Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att godkänna delårsrapporten per juli 2016 

och helårsprognosen för 2016. 

 

2 

Fullmäktige instämmer i kommunstyrelsens uttalande enligt nedan. 
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Kommunstyrelsens uttalande från 2016-09-12 
 

Kommunstyrelsen uttalar följande: 

"I samband med delårsrapporten per juli 2015 riktade revisorerna kritik mot att endast två 

av de nio övergripande målen var utpekade som mål för god ekonomisk hushållning. 

Därefter tog kommunledningen en diskussion med såväl förtroendevalda som 

konsultrevisorer i frågan. På inrådan av revisorerna togs ett förslag fram som innebar att 

ytterligare två av de övergripande målen (verksamhetsmål) fastställdes som mål för god 

ekonomisk hushållning, för uppföljning även i den årliga delårsrapporten. 

Kommunfullmäktige fastställde dessa i april i år. 

 

Därmed har kommunen fyra mål för god ekonomisk hushållning som följs upp i 

delårsrapporten. Så har också skett i år. Tre av målen är uppfyllda, ett är delvist uppfyllt. 

Kommunstyrelsen anser därför att målen för god ekonomisk hushållning sammantaget är 

uppfyllda och att kommunen efterkommit revisorernas kritik. 

 

Inför revisorernas rapport om delårsrapporten har framkommit att revisorerna kan 

komma att rikta fortsatt kritik mot att målen för god ekonomisk hushållning inte är 

uppfyllda. Revisorerna har valt att ta sin utgångspunkt i att de två verksamhetsmålen som 

lades till skulle ha funnits med i fullmäktiges budgetbeslut i november 2015. 

Kommunstyrelsen vill rikta revisorernas uppmärksamhet på att kommunfullmäktige är 

kommunens högsta beslutande organ och att det beslut som fattades om de ytterligare 

två verksamhetsmålen i april 2016 är fullgott formellt och således fullmäktiges 

uppfattning." 

 


