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Sammanfattning
Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 
delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
• Kommunens resultat för delåret uppgår till 72,1 mkr, vilket är 62,8 mkr högre än samma period förra året. Det 

förklaras främst av högre skatteintäkter och generella bidrag och utjämning.
• Kommunens prognos för helåret uppgår till 46,1 mkr, vilket är 10,1 mkr högre än budget.
• Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår och det beror oftast på att 

kostnaderna inte kommer linjärt över året.
• Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 46,1 mkr för 2022.
• Socialnämnden och skolnämnden prognostiserar underskott med 27,4 respektive 11,1 mkr. Vi är oroade över 

resultatutvecklingen.
• Vi anser att Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse ska ingå i koncernredovisningen enligt lagen om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR).
• Kommunen hyr en betydande andel av verksamhetsfastigheterna. Vi anser att dessa bör redovisas som 

finansiell leasing och inte som operationell. 
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Sammanfattning forts.

• Kommunen har under året erhållit bidrag avseende ”säkerställa en god vård och omsorg för äldre personer” med 
återbetalningskrav, som felaktigt redovisats under posten generella bidrag och utjämning. Vidare har vi även 
noterat att ett generellt bidrag avseende ”stöd för att utöka sjuksköteskebemanningen inom äldreomsorgen” utan 
återbetalningskrav, felaktigt redovisats under posten verksamhetens intäkter. Dessa medför en felaktig 
klassificering enligt RKR R2 i delårsrapporten och prognosen men påverkar inte det totala resultatet. Vi 
rekommenderar att klassificeringen av statsbidrag ses över och korrigeras till årsbokslutet.

• Vi har, utöver ovan och med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de 
avgränsningar som anges under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i 
delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.
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Sammanfattning forts.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som
har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt
med de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning.

Eftersom vi inte fullt ut kan bedöma förutsättningarna att klara verksamhetsmålen under år 2022 kan vi inte heller
sammantaget bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god
ekonomisk hushållning.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten 
av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s 
kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi ser därför positivt på att de ekonomiska målen 
som ägardirektiven anger för de kommunala bolagen ingår i koncernens bedömning. Däremot konstaterar vi att 
det för kommunkoncernen som helhet saknas verksamhetsmål. 

Sundsvall 2022-10-06

Marlene Olsson Lena Medin

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor



Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som 
ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader 
och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
kommunfullmäktige och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska 
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat 
sedan föregående räkenskapsårets utgång. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

 Är resultatet i delårsrapporten förenliga med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk 
hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 
kommunfullmäktige.

Inledning
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Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 
 Översiktlig granskning av de finansiella delen av delårsrapporten 
 Förvaltningsberättelsens innehåll
 Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk 

hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR
Interna regelverk och instruktioner
Fullmäktigebesluthållning

Metod

Granskningen har genomförts genom:
Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 
Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är 

förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.
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Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 
med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA eller ISRE 2410.Granskning har således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 
eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som träder i kraft 2023.
Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett revisionsbevis i form av ett uttalande från kommunledningen. 
Kommunchefen och ekonomichefen har undertecknat översänt uttalande.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 
granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 
enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.
Granskningen av finansiella och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten. 
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 
kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Inledning forts.



Resultat av 
granskningen
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 
förvaltningsberättelse. RKR preciserar i RKR R 17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla 
minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.  
Enligt RKR R17 Delårsrapport  ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan 

delårsrapporten upprättas. 
Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens 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.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 Delårsrapport.  
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Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Kommunfullmäktige har beslutat om 21 resultatuppdrag kopplade till kommunens verksamhet. För att kommunen 
ska bedömas ha uppnått en god ekonomisk hushållning ska minst hälften av resultatuppdragen vara uppnådda, 
samtidigt som de finansiella målen uppnås. Ett resultatuppdrag bedöms uppnått om resultatet är bättre än 
baslinjen (delvis uppfyllt) eller att målnivån är uppnådd (helt uppfyllt). 
Kommunstyrelsens bedömning är att kommunen har god ekonomisk hushållning men då kommunens bolag inte 
förväntas, helt eller delvis, uppnå sina ekonomiska mål som ägardirektiven anger så bedöms koncernen som 
helhet inte ha god ekonomisk hushållning. 
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten
av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s 
kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi ser därför positivt på att de ekonomiska målen
som ägardirektiven anger för de kommunala bolagen ingår i koncernens bedömning. Däremot konstaterar vi att
det för kommunkoncernen som helhet saknas verksamhetsmål. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning
för kommunkoncernen.
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Finansiella mål 
De finansiella målet för kommunen omfattar mål 8 - Välskött och stabil ekonomi. Resultatuppdragen som kopplats 
är:
• Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska uppgå till 83%
• Resultatöverskott i procent av skatter, stadsbidrag och utjämning ska uppgå till 2%
Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda 
finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens 
bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
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Verksamhetsmål  
Verksamhetsmålen består av sju mål och till dem finns 21 mått. Nedan illustreras bedömning per mål med 
följande symboler     målet bedöms helt uppfyllt vid årets slut,       målet bedöms i hög grad uppfyllt vid årets slut,

målet bedöms delvis uppfyllt vid årets slut och      målet bedöms inte uppfyllt vid årets slut.
Mål 1 – attraktivt boende med levande mötesplatser 

Samtliga tre mått som hör till målet saknar utfall för år 2022 eftersom frågorna i enkäten har gjorts om. 
Bedömningen görs utifrån beskrivning över vidtagna åtgärder. 
Mål 2 – kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 

Båda måtten bedöms uppnås. Antalet nystartade företag uppgår till 118 jämfört med målet om 140. Omräknat är 
det därför rimligt att anta att målet kommer att uppnås. Vad gäller företags nöjdhet med kommunens 
myndighethetsutövning är senaste utfall 79 d v s nära målet 80. 
Mål 3 – ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete 

Möjlighet att använda kollektivtrafiken för resor saknar mätvärden för både år 2021 och år 2022. Målet bedöms 
trots det uppnås. För placering i mätningen Sveriges bästa miljöbästa kommun är utfallet 8 jämfört målet 15, 
vilket gör att målet uppnås. Utsläpp från transporter ska minska men bedöms inte uppnås enligt texten till målet. 
Mål 4 – kunskapsstaden där alla kan växa 

Andelen elever inom komvux med godkänt resultat inom gymnasiala kurser och andelen elever i grundskolans 
åk 3 som klarat alla delprov svenska bedöms inte uppnås. De två mål som avser gymnasiet redovisas utan 
aktuella uppgifter men enligt texten indikerar ej statistiskt bearbetad data på att målen kan uppnås. Målet andelen 
studerande som slutför YH-utbildning med examen bedöms uppnås.
Mål 5 – jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 

Ett av fyra mått bedöms uppnås
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Verksamhetsmål  

Mål 6 – god service med gott bemötande

Vad gäller kommuninvånarnas upplevelse och bemötande och tillgänglighet saknas utfall för år 2021 och 2022 
och för målet kommuninvånarnas nöjdhet med kommunens myndighetsutövning är senaste utfallet 72 jämfört 
med målet 78. Bedömningen är att båda måtten uppnås.
Mål 7 – framtidens arbetsgivare 

Frisktalet saknar såväl målsatt värde som resultat. Det senare på grund av uppgifterna inte har kunnat hämtas 
från det nya HR-systemet. Hållbart medarbetarengamang HME kommer att mätas under hösten 2022. Det värde 
som anges är från senaste mätningen. 

Sammantaget är kommunstyrelsens bedömning att sex av de sju målen helt eller delvis kommer att uppnås. 
Räknat på resultatuppdragen är det 14 av 21 mått som kommunstyrelsen bedöms helt eller delvis kommer att 
uppnås. 
I likhet med förra årets bokslut så har flera av resultatuppdragen inte gått att följa upp bl a på grund av att 
enkätresultaten presenteras på ett annat sätt än såsom kommunfullmäktige fattat beslut om. Förändringen 
innebär att det inte heller är möjligt att jämföra med tidigare år. I texterna under respektive mål finns ett 
resonemang om hur kommunstyrelsen kommit fram till aktuell bedömning.

Vi har stämt av måluppfyllnad mot officiell statistik och andra underlag. Vi bedömer att tre resultatuppdrag uppnås 
helt och fyra delvis. Sex uppdrag uppnås inte medan åtta uppdrag saknar vi underlag för att objektivt kunna 
bedöma. 

Vår bedömning avseende verksamhetsmålen är att vi objektivt inte kan bedöma förutsättningarna för att klara 
verksamhetsmålen under år 2022 då det inte är möjligt att stämma av utfall eller aktuellt läge mot underlag.
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Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten 
framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 46,1 mkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga 
väsentliga felaktigheter.
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Resultaträkning
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det 
egna kapitalet.
Kommunens resultat för delåret uppgår till 72,1 mkr, vilket är 62,3 mkr högre än samma period förra året. Det 
förklaras främst av att nettokostnaderna inte ökat i samma takt som skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
utjämning.
Kommunens årsprognos uppgår till 46,1 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att 
delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. 
Tidigare år har vår granskning visat på att prognosen för helåret stämmer ganska bra överens med årets slutliga 
resultat.
Prognosen om 46,1 mkr är 16,1 mkr högre än årsbudgeten som är 36 mkr. Det beror huvudsak på ökade 
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämningar, en ökning med 51,1 mkr. Enligt prognosen ökar 
verksamhetens nettokostnader med 39,2 mkr mot budget. 
De ökade kostnaderna i prognosen jämfört med budget är främst hänförliga till socialnämnden och skolnämnden 
om -27,4 respektive -11,1 mk, och avser främst ökade kostnader för personal och förbrukningsmaterial. Vi är 
oroade över utvecklingen.
Vi har noterat att kommunen under året erhållit bidrag avseende ”säkerställa en god vård och omsorg för äldre 
personer” med återbetalningskrav, som felaktigt redovisats under posten generella bidrag och utjämning. Vidare 
har vi även noterat att ett generellt bidrag avseende ”stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom 
äldreomsorgen” utan återbetalningskrav, felaktigt redovisats under posten verksamhetens intäkter. Dessa medför 
en felaktig klassificering enligt RKR R2 i delårsrapporten och prognosen men påverkar inte det totala resultatet. 
Vi rekommenderar att klassificeringen av statsbidrag ses över och korrigeras till årsbokslutet.



20Document Classification: KPMG Public© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Balansräkning  

Anläggningstillgångar

Härnösands kommuns årsbudget för investeringar 2022 uppgår till 110,1 mkr. Till och med augusti har kommunen 
investerat 27,2 mkr.
Årsprognosen visar att kommunen kommer att investera 95,7 mkr. Några investeringar kommer att skjutas fram 
till kommande år vilket främst beror på att tidplanen är framflyttad.
Enligt not framgår att kommunen bedömer alla leasing- och hyresavtal som operationella. Vi har tidigare år 
granskat ett urval av de hyresavtal som finns avseende verksamhetsfastigheter. Vår bedömning är att hyresavtal 
vad gäller verksamhetsfastigheter många gånger ska klassificeras som leasing, bl a med hänsyn till löptid och 
risk. Ett exempel är att kommunen är bundna av långa hyreskontrakt (uppemot 20 år) och bär därmed riskerna 
vid eventuell avveckling av verksamhet. 
Enligt uppgift från kommunen pågår nu en utredning av hyresavtalen och till årsbokslutet beräknas stora delar 
vara klara och redovisas som finansiella leasingkontrakt i kommunen.
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Kassaflödesanalys
Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll i allt väsentligt överensstämmer med motsvarande uppgifter i 
övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte föranlett några noteringar.

Drift- och investeringsredovisning 
Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R14.

Vår bedömning är att informationen kring drifts och investeringsredovinsingen i delårsrapporten uppfyller kraven i 
enlighet med lagstiftningen.
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Sammanställda räkenskaper
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska de sammanställda räkenskaperna omfatta de 
juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett 
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk 
person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 
balansomslutning.
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av 
delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges 
måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter:
Härnösands Energi och Miljö AB, 100 %

• Härnösand Elnät AB 100%

• HEMAB Elförsäljning AB 95% (5% ägs av annat bolag inom kommunkoncernen)

AB Härnösandshus 100%

• Härnösands Kommunfastigheter AB 100%

Invest i Härnösand AB 100%

• Technicus i Mitt Sverige AB 100%

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 33%
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Sammanställda räkenskaper

Enligt lag om kommunal redovisning ska kommunala koncernföretag som är en stiftelse konsolideras i proportion 
till andelen av stiftelsens kapital som kommunen har bidragit med. Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse med 
ändamål att trygga utfästelse om pension. Kommunens andel uppgår till 92,6 %. Marknadsvärde på det egna 
kapital som avser Härnösands kommun uppgår till 226,9 mnkr. Vi anser att Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 
ska ingå i koncernredovisningen enligt lagen om kommunal bokföring (LKBR).

Härnösands Handel AB och Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland ingår inte heller i den sammanställda 
redovisningen. Då kommunala koncernföretag enligt RKR R16 kan undantas när verksamheten är av obetydlig 
omfattning, vilket definieras som företag där den kommunala koncernens andel av omsättning eller omslutning är 
mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Då det nya bolaget och stiftelsen är mindre gör vi 
ingen annan bedömning än kommunen att den inte ska ingå i de sammanställda räkenskaperna.
I övrigt rekommenderar vi att kommunen tillser att samtliga koncernföretag ingår den sammanställda 
redovisningen i enlighet med lag och rekommendation. 
Vi har förutom ovan inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen 
eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. 
Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar 
samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal
redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer.
Enligt not framgår att kommunen bedömer att alla leasing- och hyresavtal är operationella. Vi har tidigare år 
granskat ett urval av de hyresavtal som finns avseende verksamhetsfastigheter. Vår bedömning är att hyresavtal 
vad gäller verksamhetsfastigheter många gånger ska klassificeras som finansiell leasing, bl a med hänsyn till 
löptid och risk. Ett exempel är att kommunen är bundna av långa hyreskontrakt (uppemot 20 år) och därmed 
riskerna vid eventuell avveckling av verksamhet. 
Enligt lag om kommunal redovisning ska kommunala koncernföretag som är en stiftelse konsolideras i proportion 
till andelen av stiftelsens kapital som kommunen har bidragit med. Av redovisningsprinciperna framgår att 
kommunen anser att det råder en oenighet om och hur en pensionsstiftelse ska konsolideras. Vi delar inte den 
bedömningen utan anser att enligt lag ska pensionsstiftelsen ingå i koncernen, om den i övrigt uppfyller de 
kriterier som gäller, se under vidare under koncernredovisning. 
Med reservation för finansiell leasing och undantag för konsolidering av stiftelser anser vi att kommunen 
efterlever lagen om kommunal bokföring LKBR och RKRs rekommendationer.
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