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Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31  

Bakgrund 
KPMG har av Kramfors kommuns revisorer 
fått i uppdrag att granska bokslut och 
årsredovisning per 2021-12-31.  
Granskningen syftar till att översiktligt 
bedöma om: 

• Kommunens årsredovisning har 
upprättats i enlighet med 
kommunallagen, lagen om kommunal 
bokförings- och redovisning och god 
redovisningssed i kommuner och 
regioner samt rekommendationer. 

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

Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2021.  
Bedömning 
Vi har granskat årsredovisningen och vi har 
inte funnit några väsentliga felaktigheter i 
denna. Vi har dock noterat att 
pensionskompensation enligt beslut från 
regionen inte bokförts 2021 om 8,7 mnkr, 
trots att beslutet erhölls 2021.  
Årsredovisningen har i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och god redovisningssed. 
Kommunens resultat för året uppgår till 
34,7 mnkr, vilket är 16,4 mnkr högre än 
samma period förra året och 19,7 mnkr 
bättre än budget. Ökningen mot budget och 
föregående år förklaras främst av högre 
skatteintäkter samt högre generella 
stadsbidrag. 

Vi ser kritiskt på att bildningsnämnden 
redovisar underskott om - 6 mnkr, särskilt 
med tanke på att prognosen per augusti 
visade på en ekonomi i balans. Vi ser med 
stor oro på välfärdsnämndens underskott 
om -5 mnkr, inte minst utifrån nämndens 
behov av ytterligare åtgärder inför år 2022. 
Vi kan inte bedöma om resultatet är 
förenligt med kommunfullmäktiges mål 
med betydelse för god ekonomisk 
hushållning eftersom det inte framgår vilka 
målnivåer som är satta och på vilka grunder 
utvärderingen har skett. 

Revisorernas rapport ”Granskning av 
bokslut och årsredovisning 
per 2021 12-31” kan i sin helhet läsas på 
www.kramfors.se (sökväg via kommun 
och demokrati, resultat och kvalitet, 
revisionsrapporter). 
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