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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

 
Granskning har utförts av delårsbokslut per 2022-08-31. Noteringar avseende delår redovisas 
nedan under avsnitt 2.  
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2. Granskning av delårsbokslutet 

2.1. Översiktlig granskning 

Vi har i enlighet med Kommunallagen översiktligt granskat Ale kommuns delårsbokslut per 
2022-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. 
Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för verksamheten 
samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall 
utvärderas i delårsrapport och i årsredovisning. Syftet med denna översiktliga granskning har 
varit att bedöma om resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt 
med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat samt att 
delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning. 

2.1.1 Resultat delårsbokslut 2022-08-31 

Resultatet för kommunen uppgår till 189,4 mnkr att jämföra med motsvarande utfall per 2021-
08-31 som uppgick till 135,9 mnkr. Det högre resultatet är främst hänförligt till engångsintäkter 
samt högre skatteintäkter och generella stadsbidrag. De största engångsintäkterna är 
hänförligt till försäljning av Ale Fjärrvärme AB (realisationsresultat om 42,3 mnkr) och 
exploateringsintäkter (41,9 mnkr). 
 
Kommunens prognos för årets resultat är beräknad till 215 mnkr. 
 
Avseende driftredovisningen så redovisar samtliga nämnder ett positivt utfall jämfört med 
budget per 2022-08-31. Dock visar utbildningsnämnden ett resultat som är 4 mnkr sämre än 
budget i sin prognos för helåret 2022.  

2.2. Måluppfyllelse - God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har under 2019 fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
finansiella mål. Riktlinjerna innehåller fem finansiella mål vilka även återfinns i 
kommunfullmäktiges budget för 2022.1 I budget framgår även de sex verksamhetsmässiga mål 
som ska bidra till att god ekonomisk hushållning uppfylls. Vi kan konstatera att kommunen 
saknar en tydlig definition för hur stor andel av målen som ska vara uppfyllda för att god 
ekonomisk hushållning ska anses råda. 
 
Kommunstyrelsen bedömer i delårsrapporten att kommunen kommer att leva upp till god 
ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen motiverar sin bedömning utifrån de finansiella och 
verksamhetsmässiga målen. Vi kan konstatera att det i delårsrapporten finns en uppföljning 
av samtliga finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunstyrelsen bedömer att samtliga 
verksamhetsmässiga mål har god måluppfyllelse och förväntas uppnås under året. Vad gäller 
de finansiella målen bedömer kommunstyrelsen att alla utom ett2  förväntas uppnås för helåret. 
Vi noterar att kommunen saknar finansiella mål som omfattar kommunens bolag. 
  

 
1 Målen avser nettokostnadsandel, buffert för nämndernas ekonomi, självfinansieringsgrad i 
investeringar, soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen samt soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen. 
2 Målet om självfinansieringsgrad i investeringar.  
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2.3 Balanskravet 

Balanskravsresultatet för kommunen per 31 augusti 2022 uppgår till 146,4 mnkr, att jämföra 
med motsvarande utfall för 2021 som uppgick till 135,9 mnkr. Prognosen för helåret visar ett 
balanskravsresultat som uppgår till 172,0 mnkr. Balanskravet uppfylls därmed per 2022-08-31 
och prognostiseras även av kommunstyrelsen att uppfyllas för helåret. 

2.4 Bedömning 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet i delårsrapporten 
är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Redovisningen av målen i delårsrapporten ger en överskådlig bild av den samlade 
måluppfyllelsen. För alla mål framgår underlag för bedömning av måluppfyllelse. Vi konstaterar 
att kommunen saknar en tydlig definition när god ekonomisk hushållning kan anses föreligga, 
beaktat detta, ser vi dock ingen anledning att ifrågasätta kommunstyrelsens bedömning om 
god ekonomisk hushållning. Vi delar således styrelsens bedömning om att kommunen lever 
upp till god ekonomisk hushållning.  
 
Vi bedömer även att kommunen bör utveckla mål för god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv som omfattar kommunens bolag samt följa upp dessa i samband med 
delårs- och årsbokslut. 
 
Vi bedömer att det vid vår översiktliga granskning av delårsrapporten inte framkommit några 
omständigheter som indikerar att delårsrapporten innehåller väsentliga felaktigheter. Vi 
bedömer vidare att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet med Lag om kommunal 
bokföring och redovisning 13 kap. Delårsrapport och Rådet för kommunal redovisning 
rekommendation R17 Delårsrapport.  
 
 
Göteborg den 26 oktober 2022 
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