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                                      Närvarolista  
 

Beslutande 

Tommy Lövquist 

Laila Hult 

Roni Salomonsson 

Lars Jansson 

Erik Boström 

 

Tjänstemän  

Linus Aldefors (EY) 

 

Övriga deltagare 

Harald Justegård (EY) 

Christina Utterström, ekonomichef Älmhults kommun 

Caroline Biltmo, redovisningssamordnare Älmhults kommun 
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 87 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

 88 

Val av justerare  

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

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  

 

 89 

Presentation av delårsbokslut 

Christina Utterström redogör för delårsbokslutet och väsentliga händelser 
under 2022.  

Avseende händelser av noterbar karaktär framförs att kommunen kom 
topp 4 i SKR:s servicemätning, kommunen har passerat 18 000 
invånare, och Paradisskolan är färdigställd.  

Resultatprognosen för helåret uppgår till 48 mnkr vilket är 41 mnkr över 
budget. Nämndernas budgetavvikelser uppgår till -3 mnkr. Åtta av 10 
resultatmål är delvis eller helt uppfyllda (fyra bedöms bli helt uppfyllda). 
De fyra finansiella målen är uppfyllda.  

Det positiva resultatet kopplas främst till skatteintäkter, generella 
statsbidrag och pensioner.  

Hela koncernens resultat uppgår till 50 mnkr.  

Utbildningsnämnden (-1 mnkr), socialnämnden (-2,5 mnkr), tekniska 
nämnden (-1,6 mnkr), samt kultur och fritidsnämnden (1,2 mnkr) uppvisar 
underskott. Kommunstyrelsen uppvisar en positiv avvikelse på 2,6 mnkr.  
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Det framförs att kommunen till följd av ändrade principer för hantering av 
efterskottslöner. Detta innebär att prognosen endast innehåller 11 
månader för dessa lönekostnader. Syftet är att hanteringen 
redovisningsmässigt ska förenklas. Detta påverkar prognosen positivt 
med 9 mnkr. Den största effekten landar på socialnämnden (+6 mrnk). 

  

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 90 

Redovisning av delårsgranskning 

Granskningen av delårsbokslutet är översiktlig i sin form. Rapporten är 
också begränsad till väsentliga avvikelser.  

Resultatet för perioden uppgår till 87,1 mnkr. Detta är ca 37 mnkr högre 
än för 2021. Verksamhetens nettokostnader har ökat med ca 33 mnkr. 
Skatteintäkter har ökat med ca 61 mnkr.  

Hanteringen av efterskottslöner lyfts i granskningen. Detta avser 
timavlönade. Det framförs att detta inte påverkar periodens resultat, men 
väl prognosen. Det har därför inkluderats en justeringspost i 
bedömningen av prognosen. Socialnämnden, som prognosticeras ett 
underskott på -2,5 mnkr, är i själva verket -8,5 mnkr. Prognosen för 
kommunen inklusive justering uppgår till 38,7 mnkr.  

Det framförs i granskningen att detta inte anses vara förenligt med god 
redovisningssed. 

Andelen nettokostnader av skatteintäkter uppgår till 95,6 procent. En 
vedertagen regel är att nyckeltalet ska vara lägre än 98 procent. 
Kommunens soliditet är 28,5 %. Investeringsbudget har till 15 procent 
nyttjas i delårsbokslutet. Prognos för investeringsbudgeten uppgår till 33 
procent.  

Avseende redovisning av generella bidrag rekommenderas kommunen 
att se över rutiner för ”avklippsfel” för interkommunala avgifter. Avseende 
exploateringsredovisning framgår att utredning om kostnader för 
exploateringsprojekt vilket kan komma att påverka kommunens eget 
kapital.  

Avseende god ekonomisk hushållning konstateras att finansiella mål 
kommer att uppfyllas och fyra av tio resultatmål förväntas uppfyllas.  

Beslut 
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Att godkänna granskningen. Revisorernas bedömning undertecknas. 
Linus Aldefors (EY) får i uppgift att expediera beslutet.  

 

 91 

Budgetskrivelse till följd av förändringar av lagstiftning 

Linus Aldefors (EY) presenterar förslag till budgetskrivelse.  

 

Beslut 

Revisorerna godkänner budgetskrivelsen och ger Linus Aldefors (EY) i 
uppgift att expediera beslutet.  

 

 92 

Information / Övrigt 

Inget att rapportera 

 

 

 93 

Nästa möte och mötets avslutande  

Nästa sammanträde är den 15:e november klockan 09:15 Römningen.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


