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1 Sammanfattning 

Vi har av Luleå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten 
per 2022-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen1 12 kap 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. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 499 mkr, vilket är 75 mkr bättre än 
samma period förra året. Det positiva resultatet innehåller försäljning av 
omsättningstillgångar på 52 mkr.  

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 277 mkr, vilket är 213 mkr högre än 
budget. Det beror främst på ökade skatteintäkter på 125 mkr.   

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 492 mkr för 2022.   

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i Kommunallagen2 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 den ekonomiska förvaltningen. 

 
1 Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen för 2022. Gällande prognosen för år 
2022 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle 
vara väsentligen felaktig.  

Verksamhetsmål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål. Gällande prognosen för år 
2022 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle 
vara väsentligen felaktig. 
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2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret4, 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 revisorerna ska göra en bedömning av.  
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. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och regioner 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

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

2.2 Revisionskriterier 
Granskningen av delårsrapporten omfattar:  
 Översiktlig granskning av den 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    

 
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
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2.3 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomienheten/ekonomicenter. 

2.4 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 

2.5 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, ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal 
räkenskapsrevision som träder i kraft 2023 vilket bland annat innebär att vi inte inhämtat 
revisionsbevis i form av uttalande från ledningen. 
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.  
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Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen. 
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.  
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 
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.   

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida 
god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.  

3.2.1 Finansiella mål 

Enligt Policy för god ekonomisk hushållning har långsiktiga mål för god ekonomisk 
hushållning fastställts. Dessa är  
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Mål Långsiktig Budget  
2022 

 Utfall 
2022-
08-31 

Prognos 
2022-12-
31 

En balanserad 
budget  

   uppnås uppnås  

Flerårsplan utan 
skattehöjning 

oförändrad oförändrad  uppnås uppnås 

Årsresultatets andel 
av skatteintäkter och 
statsbidrag ska 
uppgå till minst 2 %.  
 

2,0 1,0  12,6 % 
uppnås 

5,2 % 
uppnås 

Nettoinvesteringarnas 
andel av 
skatteintäkter och 
statsbidrag bör ej 
överstiga 10 %.  

10% 15,2%  5,6 % 
uppnås 

9,2 % 
Uppnås  

Soliditeten ska vara 
oförändrad 

68% 65%  75,6 % 
uppnås 

uppnås 

Kommunstyrelsens bedömning är att flertalet mål uppnås både på perioden och på 
helåret. Däremot är bedömningen att endast målet om en flerårsplan utan 
skattehöjning uppnås för planperioden. 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 dvs 
kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.  
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte 
omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.   
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning samt utvärdera för kommunkoncernen.  
 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen för 2022. Gällande prognosen för år 
2022 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle 
vara väsentligen felaktig.  
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3.2.2 Verksamhetsmål 
Luleå kommun har utifrån sin vision beslutat om fyra utvecklingsområden som gäller för 
mandatperioden 2022-2024. Dessa är 

• Ökad jämlikhet 

• Mer jämställd fördelning av makt och resurser 

• Minskad klimatpåverkan 

• Starkare ekonomi för tillväxt 
Grunden för Luleå kommuns övergripande planering att i möjligast mån tillämpa 
tillitsstyrning där nämnder/styrelser ges mandatet att själva beskriva hur de bäst kan 
förbättra kommunens resultat inom de olika utvecklingsområdena. Det innebär att 
nämnderna/styrelsen ska ta fram olika mätetal och indikatorer i sin verksamhetsplan som 
ska beskriva hur man avser att arbeta för att uppnå de olika resultaten inom respektive 
utvecklingsområde som kommunfullmäktige fastställt.  
I delårsrapporten görs en sammanfattande analys huruvida målen för 
utvecklingsområdena sammantaget är uppnådda. Bedömningen enligt delårsrapporten 
är att det är osäkert om målen kommer att uppnås för samtliga målområden förutom för 
Minskad klimatpåverkan där bedömningen är att detta mål inte kommer att uppnås. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål. Gällande prognosen för år 
2022 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle 
vara väsentligen felaktig. 

3.3 Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.  
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av 
de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och 
regioner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska 
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. 
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att kommunens balanskravsresultat per 2022-08-31 
uppgår till 492 mkr.  
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 
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Totalt finns reserverat 1 246 mkr till resultatutjämningsreserven, ingen ytterligare 
reservering är planerad i nuläget.   
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt 
vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.  

3.4 Resultaträkning 

3.4.1 Analys av 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 499 mkr, vilket är 75 mkr bättre än samma 
period förra året och 432 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet inkluderar 
försäljning av omsättningstillgångar på 52 mkr.  
Kommunens årsprognos uppgår till 277 mkr, vilket är 213 mkr högre än budget. 
Nämnderna redovisar en prognos på 41 mkr bättre än budget, finansförvaltningens 
prognos är 34 mkr bättre än budget medan skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras 
bli 125 mkr bättre än budget. Luleå kommunkoncern redovisar ett positivt resultat på 627 
miljoner kronor vilket är 50 miljoner kronor bättre än samma period föregående år. 
 

Belopp mkr Utfall 
2022-08-31 

Utfall 
2021-08-31 

Prognos 
2022 

Budget  
2022 

Utfall 
2021-12-31 

Verksamhetens nettokostnader 3 075 2 941 4 986 5 075 4 544 

Förändring i % jämfört med 
föregående år 

4,6 % 0,1 %    

Skatteintäkter, statsbidrag och 
utjämning 

3 567 3 362 5 275 5 150 5 103 

Förändring i % jämfört med 
föregående år 

6,1 % 4,3 %    

Finansnetto 7 4 -12 -11 4 

Resultat 499 424 277 64 368 

 

3.4.2 Investeringar 

Luleå kommuns årsbudget för investeringar 2022 uppgår till 755,5 mkr. Till och med 
augusti har kommunen investerat 228,0 mkr.   



 

 10 
 
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 
 

Document classification: KPMG Public 

Luleå kommun 
 Översiktlig granskning 
KPMG AB 
 2022-10-07 

Årsprognosen visar att kommer kommunen att investera 483 mkr vilket innebär att årets 
investeringsbudget inte kommer att förbrukas. Avvikelsen mot budget på 272,5 miljoner 
kronor beror främst på Stadsbyggnadsnämnden som redovisar en avvikelse mot budget 
på 231 miljoner kronor. Stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade nettoinvesteringar 
inkl. större projekt har ett utfall på 134 miljoner kronor vilket är 51 miljoner lägre än 
periodens budget. Avvikelserna beror främst på att merparten av nyinvesteringarna är 
planerade att genomföras under hösten 26 miljoner kronor samt på att större projekt, 
Hertsö badhus, ligger 23 miljoner kronor under budget.  

3.5 Balansräkning 

 

Belopp i mkr Kommunen 

2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

Balansomslutning 8 693 8 363 8 669 

Redovisat eget kapital 6 379 5 936 5 512 

Eget kapital reducerat med 
ansvarsförbindelse pensioner 

4 375 4 379 3 870 

Soliditet redovisad 73 % 66 % 68% 

Soliditet med hänsyn till de 
pensionsförpliktelser som inte redovisas 
bland skulder 

50 % 52 % 48% 

Anläggningstillgångar 7 773 7 626 7 701 

Omsättningstillgångar 917 736 965 

Avsättningar 408 409 395 

Långfristiga skulder 1 260 1 023 1 254 

Kortfristiga skulder 646 994 1 018 

Balanslikviditet 142% 74% 56% 

Kommentarer  

Luleå kommun upprättar ingen sammanställd redovisning för kommunkoncernens 
balansräkning. 
Det redovisade egna kapitalet i kommunen har ökat, netto, med 499 mkr vilket avser 
resultatet för perioden januari - augusti 2022.  
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Som framgår av tabellen ovan så har kommunens balanslikviditet ökat till 142%. 
Balanslikviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt 
omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder.  

3.5.1 Materiella anläggningstillgångar 

Periodens investeringar, netto, uppgår till 228 mkr (2021-08-31: 188 mkr). Prognosen 
för helåret 2022 beräknas uppgå till 483 mkr och motsvarar en lägre investeringsvolym 
jämfört mot budgeterade investeringar. 
Avvikelser mot budget 272 mkr beror främst på Stadsbyggnadsnämnden som 
redovisar en avvikelse mot budget på 231 mkr, vilket beror på tidsförskjutning relaterat 
till resursbrist såväl externt som internt.  
I vår granskning av delbokslutet per 2022-08-31 har vi inte konstaterat materiella fel, 
dock vi vill lyfta följande som vi framförde i vår granskningsrapport över årsbokslutet 
2021-12-31. Se även ytterligare beskrivning i separat rapport ”Granskning av an-
läggningstillgångar”. Vi har konstaterat att kommunen påbörjat detta arbete:  
 

— Anläggningsregister  
Enligt LKBR 4 kap. ska en kommun specificera sina materiella och immateriella an-
läggningstillgångar i ett anläggningsregister för att kunna ha en tillfredsställande 
kontroll och översikt över dess tillgångar. Enligt företrädare för verksamheten finns 
det inga skriftliga rutiner eller riktlinjer kring anläggningsregister. Vår bedömning är 
att rutinerna kring hantering av anläggningsregistret är otydliga. Vi anser att ruti-
nerna bör formaliseras med hjälp av styrdokument.  
 

— Aktivering av kostnader  
Enligt företrädare för verksamheten finns det inga skriftliga rutiner eller riktlinjer för 
hur aktivering av pågående nyanläggningar och aktivering av kostnader ska hante-
ras, dvs hantering då en investering bedöms färdig. Vi anser rutinen kring aktivering 
av kostnader samt aktivering av avskrivningar av pågående projekt bör förtydligas 
med hjälp av ett styrdokument.  

 

— Utrangering och avyttring av tillgångar  
Av de stickprov som genomförts på årets investeringar har inga komponenter eller 
tillgångar utrangeras. Vid vår granskning av årets avyttringar har ingenting avvi-
kande noterats. Vi understryker dock vikten av att rutinen behöver formaliseras med 
hjälp av ett styrdokument.  
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— Värdering av anläggningstillgångar  
Enligt företrädare för verksamheten finns det inga skriftliga rutiner eller riktlinjer för 
hur värdering av materiella anläggningstillgångar ska hanteras. Vi anser att  
rutinerna för värdering av anläggningstillgångar behöver formaliseras med hjälp av 
ett styrdokument 

3.5.2 Avsättningar 

Pensioner 
Avsättningar för pensioner redovisas enligt den blandmodell som rekommenderas av 
RKR. Pensionsåtagandet per 2022-08-31 har värderats enligt beräkningar från KPA. 
Avsättningarna, inklusive särskild löneskatt, har ökat med 35 mkr sedan årsskiftet.  
I Luleå kommun ingår även pensionsutfästelser till förtroendevalda i avsättningen. 
Pensionsutfästelser som är intjänade fram till 1998 skuldförs inte i kommunens 
balansräkning utan redovisas som ansvarsförbindelse. Det innebär att dessa pensioner 
kostnadsförs först när de betalas ut. Ansvarsförbindelsen per 2022-08-31 uppgår till  
1 505 mkr inkl löneskatt.    

3.6 Sammanställd redovisning 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda 
redovisningen 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.   
Kommentar 
Den sammanställda redovisningen för Luleå kommun omfattar kommunen samt 
bolagskoncernen. Luleå kommun organiserar de flesta av sina bolag i ett av kommunen 
helägt holdingbolag, Luleå Kommunföretag AB.  
Den sammanställda redovisningen har, för de dotterbolag där kommunen har en ägd 
andel på mer än 50 %, upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering.  
Förvärvsmetoden innebär att dotterföretagsandelarnas anskaffningsvärden avräknas 
mot förvärvat eget kapital. I koncernens egna kapital ingår förutom kommunens egna 
kapital endast den del av dotterbolagens egna kapital som intjänats efter förvärvet. 
Obeskattade reserver hänförs vid konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, till 
respektive dotterbolags egna kapital. Med proportionell konsolidering menas att endast 
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ägd andel av dotterföretagens resultat- och balansräkningar konsolideras i 
koncernredovisningen. 
Varje enskilt koncernbolag konsolideras för sig med undantag för Luleå Energikoncernen 
där koncernens civilrättsliga årsbokslut konsolideras. Det minoritetsintresse som finns i 
Luleå Energikoncernen redovisas inom eget kapital i Luleå kommunkoncernen. Ingen 
justering har gjorts då det gäller delägda dotterbolag i denna underkoncern då detta utgör 
ett obetydligt värde i koncernen.  
Bolag i vilka kommunen har en ägd andel på mindre än 50 %, betraktas som 
intresseföretag. Konsolidering av dessa intressebolag görs inte eftersom dessa endast 
har marginell betydelse för kommunkoncernen.  
Aktieinnehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i 
intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital. 

3.7 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 har i huvudsak samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller 
tillämpats som i årsredovisningen med följande avvikelser:  
• Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager.  
• Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är till största 
möjliga utsträckning beaktade.  
• Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens balansräkning. 
 
Kommentar 
I delårsrapporten anges under avsnittet 4.8 Redovisningsprinciper att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKRs rekommendationer.  
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3.8 Övriga iakttagelser 
Kommunfullmäktige kommer att behandla delårsbokslutet inom 2 månader från 
bokslutsperioden. 
 
Luleå 2022-10-07 
 
 
 
Monika Lindgren     Eva Henriksson 
Auktoriserad revisor    Certifierad kommunal yrkesrevisor  
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