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Daniel Lantz (EY) 
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 30 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

 31 

Val av justerare  

Minnesanteckningar kommer att hållas. Samtliga revisorer får 
minnesanteckningarna för kontroll.  

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  

 

 32 

Inkomna handlingar 

Senaste mötesanteckningarna avhandlas. Justeringar genomförs enligt 
önskemål.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

 

 33 

Genomgång av bokslut 2021 

Ekonomichef Christina Utterström och redovisningssamordnare Caroline 
Biltmo redogör för bokslutet 2021.  

Bland årets noterbara händelser informeras att kommunen färdigställt ett 
nytt vattenverk, bostadsområden och lekplats på Älmhults torg. Därtill har 
pandemin haft fortsatt påverkan på kommunens verksamheter.  
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Årets resultat uppgick till ca 35 mnkr vilket är 46 mnkr över budget. 
Kommunen har genomfört investeringar på 260 mnkr. Av de 10 
resultatmålen har 4 uppnåtts. 3 av 4 finansiella mål har uppnåtts.  

Christina Utterström meddelar att det pågår ett arbete med att förbättra 
förutsättningarna för att genomföra träffsäkra prognoser.  

Hanteringen av kommunens låneskuld i kombination med ökande räntor 
är föremål för diskussion kopplat till planeringsförutsättningarna för 
kommande års budgetar.  

Christina Utterström informerar att de balansräkningspåverkande frågor 
som revisorerna lyfte i delårsbokslutet fortlöpande arbetas med. De 
arbetar fortsatt med felaktigheter i redovisningen av exploateringar. 
Likaså hanteringen av investeringsbidrag. Planen är att de sista delarna 
kommer att hanteras under 2022.  

 
Beslut 

Ordförande tackar för redovisningen. Informationen läggs till 
handlingarna.  

 

 34 

Granskning av bokslut 2021 

Daniel Lantz (EY) redogör för granskningen av kommunens bokslut 
2021.  

Kommunens resultat uppgår till 34,6 mnkr. Detta är ca 20 mnkr högre än 
prognosen enligt delårsbokslutet. Resultatet är 45,6 mnkr högre än 
budget. Nämnderna uppvisade ett samlat överskott på 2 mnkr.  

Kommunkoncernens resultat uppgår till 41,3 mnkr.  

Kommunkoncernens långfristiga låneskuld uppgår till ca 2 miljarder 
kronor.  

Kommunens kostnader uppgår till 96,9 procent av skatteintäkter och 
generella bidrag.  

Noterbart från nämndernas resultat är att utbildningsnämnden uppvisar 
ett negativt resultat på 3,8 mnkr. Likaså tekniska nämndens uppvisar ett 
underskott på 9,6 mnkr. Socialnämnden uppvisar överskott på 7,4 mnkr. 
Resultatet för den kommungemensamma finansförvaltningen uppgår till 
25,3 mnkr över budget.  

Balanskravsresultatet (vilket är justerat för realisationsvinster) uppgår till 
33,1 mnkr. Det utgående resultatet i resultatutjämningsreserven uppgår 
till 36,2 mnkr.  
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Genomförandegraden av investeringar uppgick till 38,9 procent. 
Självfinansieringen uppgick till ca 44 procent.  

Avseende avstämningar av interimsfordringar påtalas att kommunen bör 
förbättra rutinerna. Därtill saknas därtill upplysning om 
kommunkoncernens avstämning för god ekonomisk hushållning i 
årsredovisningen. Det noteras också att flera av kommunernas mål inte 
är mätbara då indikatorerna ej längre följs upp i Kolada. Det påtalas 
därför att målen bör ses över.  

Bedömningen är att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för redovisningen. Informationen läggs till 
handlingarna.  

 

 35 

Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse 

Linus Aldefors (EY) redogör för förslag till revisionsberättelse och 
revisorernas redogörelse. Dokumenten justeras enligt revisorernas 
önskemål.  

Linus Aldefors (EY) informerar att revisionen inte fått in 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende Södra Smålands 
Miljö & Avfall AB. Kommunledningsförvaltningen är informerad om att 
denna kommer att inkomma när revisorerna fått ta del av dem.  

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att godkänna revisionsberättelse och revisorernas 
redogörelse och undertecknar föreslagna handlingar.  

 

 36 

Nämnds- och bolagsbevakning 

Inget att rapportera.  

 

Beslut 

Inga beslut fattas.  
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 37 

Utbildningar och kurser 

Inget att rapportera.  

 

Beslut 

Inga beslut fattas.  

 

 38 

Information / Övrigt 

Inget att rapportera 

 

Beslut 

Inga beslut fattas.  

 

 39 

Nästa möte och mötets avslutande  

Nästa sammanträde är den 16:e maj klockan 09:00 i lokal Möckeln.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


