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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Revisorerna  
 
Plats och tid  
Römningen 2020-10-14 kl. 09.00 - 16.00 
 

Paragrafer 
§ § 64 - 72  
 

Utses att justera 
Laila Hult 
 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult 2020-11-20 
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________  
 Kristian Gunnarsson, KPMG 
 
Ordförande  ____________________________________  
 Ingemar Almkvist 
 
Justerande  ____________________________________  
 Laila Hult 
 
Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Revisorerna 2020-10-14 

Anslaget sätts upp Anslaget tas ner 
   2020-11-20 2020-12-12 

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
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Revisorerna 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 
 

Beslutande 
 
Ingemar Almkvist 
Laila Hult 
Ronni Salomonsson 
Lars Jansson 
Karl-Henrik Johansson (anmäld frånvaro) 
Lars Hellström (anmäld frånvaro) 
Jeanette Schölin  
 

Tjänstemän 
Kristian Gunnarsson, Kundansvarig KPMG 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 

§ 64 
Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut 
Revisorerna godkänner föredragningslista. 
 

§ 65 
Val av justerare samt tid och plats för justering 

 
Beslut 
Revisorerna utser Laila Hult att justera dagens protokoll. 
 

§ 66 
Kommunens delårsbokslut 2020 
Ekonomichef föredrog kommunens delårsbokslut. I huvudsak konstateras 

att det finns en stor prognososäkerhet gällande skatteintäkterna.  
Prognosen är ett negativt driftresultat om 9,4 mnkr vilket innebär en 

negativ budgetavvikelse om 13,8 mnkr. 
Socialnämnden bedöms göra ett underskott på 30 mnkr. 
Ekonomikontoret har erbjudit utbildningar och verktyg åt 

socialförvaltningens chefer att analysera ekonomin på ett bättre sätt. 
Socialnämnden har fortfarande subventionering i förhållande till 
maxtaxa inom olika områden, dvs det finns utrymme att höja taxan.  

Målen för god ekonomisk hushållning kommer inte uppnås. 
Ekonomichefen redogör för att kommunen behöver se över 

exploateringsprojekten då dessa ibland visar negativa 
budgetavvikelser. Vissa projekt belastar skattekollektivet trots att 
prognosen var en realisationsvinst. (Västra Bökhult, Kattesjön, Gunnar 
Gröpe, Paradiset, Furulund). Prissättningen behöver sannolikt ses 
över. 
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Målet att få individer till egen försörjning är ett långsiktigt mål som 
prioriteras men som inte uppnås under året. 

Mål kring samhällsutvecklingsprocessen (investeringar, planer mm) 
uppnås till stor grad. 

 
Revisorerna ställer frågor. 

 
Beslut 
Revisorerna noterar informationen 
 

§ 67 
Granskning av delårsbokslut 2020 
Emil Andersson, KPMG föredrog iakttagelser från genomförd granskning.  
I huvudsak konstateras att resultatmålet 0,4 % är mycket lågt satt. Likaså 

är självfinansieringsmålet lågt och ligger på 50 %. (resultat på cirka 70-
80 mnkr skulle behövas för att klara självfinansiering av investeringar.) 

 
Revisorerna ställer frågor och diskussion tar vid. 

 
Beslut 
Revisorerna godkänner rapporten. 
 

§ 68 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 
Kristian går igenom förslag till bedömning. 

 
Beslut 
Revisorerna godkänner bedömningen och överlämnar den tillsammans 

med granskningsrapporten till kommunfullmäktige. 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

 

 

§ 69 
Inkomna handlingar. 
Förra mötets protokoll behandlades. 
 

Beslut 
Revisorerna noterar informationen. 
 

§ 70 
Nämnds- och bolagsbevakning 
Inga specifika rapporter gavs. 

Beslut 
Revisorerna noterar informationen. 

§ 71 
Utbildningar/kurser 
Inget aktuellt. 
 

§ 72 

Övrigt 
Kristian har skickat inbjudan till KF:s presidium för möte den 18 

november. 
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