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Granskning av god ekonomisk hushållning och finansiella risker  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har KPMG genomfört en granskning  

avseende god ekonomisk hushållning och kommunens långsiktiga finansiella planering.  

Den samlade bedömning är att Leksands kommuns arbete med att uppnå en god ekonomisk hushållning 

bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt vis. Vi bedömer att de finansiella risker som kommunen har att 

hantera är väl kända i förvaltningsledning och i kommunstyrelsen.  

Utifrån syftet med granskningen, ställda revisionsfrågor och upprättade revisionskriterier bedömer vi att: 

 Leksands kommun i jämförelse med jämförbara kommuner står sig relativt väl, men är sårbar för 

förändrade ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn. 

 Kommunen har ett investeringsbehov de närmaste åren som kommer innebära en finansiell risk i 

ljuset av en låg finansieringsgrad av investeringar och ökande kostnader för upplåning.  

 Finansiella beslut och prioriteringar fattas utifrån ett koncernperspektiv.  

 Förvaltningen upprättar långtidsprognoser och analyser. Dock är dessa endast kommunicerade till 

kommunstyrelsen för kännedom. De är inte ett aktivt underlag för den strategiska långsiktiga 

politiska debatten och beslutsfattandet.  

 Budgetprocessen i kommunen inte är sammanhållen utan behöver utvecklas och bättre förankras i 

kommunstyrelsen i dess roll som budgetberedning.  

 Förvaltningen tar fram fullgoda beslutsunderlag för den finansiella planeringen. Av dessa framgår 

analys av kommunens finansiella risker.  

 Det sker en planering av investeringar och ägartillskott i kommunens bolag som infattas i den 

finansiella planeringen.  

 De finansiella risker som förvaltningen identifierat utgör till viss del underlag för mål för god 

ekonomisk hushållning.  

 Kommunstyrelsen utövar en tillräcklig styrning över den kortsiktiga finansiella planeringen, men 

kan utveckla sitt arbete med styrning i ett längre perspektiv.  

Utifrån vår granskning rekommenderar kommunstyrelsen att:  

 Utveckla budgetprocessen så att kommunstyrelsen tar en mer aktiv roll i budgetberedningen 

 Ta en mer aktiv del i risk- och väsentlighetsanalysen som en del i sin budgetberedning. 

 Tillsammans med förvaltningsledningen utveckla den långsiktiga planeringen för kommunen ur ett 

finansiellt perspektiv som en del i att på sikt möjliggöra uppfyllelse av kommunens vision. 

 Tillsammans med förvaltningen fördjupa och utveckla styrelsens omvärldsanalys som en del i 

budgetarbetet. 



 

Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in ett yttrande avseende de 

förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges 

sammanträdet 13 februari 2023.  

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.  

 

 

 

De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 

Kerstin Furöstam  
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