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§ 67 
Dnr KS/2021:1026 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av Långsiktig finansiell 
planering 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av långsiktig 
finansiell planering och skicka det till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer 
granskat den långsiktig finansiell planeringen i kommunen. 
 
Syftet med granskningen har varit att granska kommunens långsiktiga 
finansiering. 
 
Vid KPMG:s granskning gjordes följande bedömning och rekommendation. 

- Undersöka möjligheten att ta fram prognoser avseende 
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys på längre sikt 
än vad som för närvarande är fallet, d v s få till ett ytterligare längre 
perspektiv i den finansiella planeringen. Dessa prognoser bör sträcka 
sig över en fem- till tioårsperiod och kontinuerligt uppdateras för att 
få en kontinuitet i den finansiella planeringen. I nuläget är det ett 
treårsperspektiv som gäller utifrån kommunens Plan för ekonomi 
och verksamhet. 

- Fastställa målvärden för de verksamhetsmässiga målen med bäring 
på god ekonomisk hushållning.  

- Fortsätta arbetet med att fastställa en ny resursfördelningsmodell 
som ska utgöra grund för fördelning av anslag. 

- Eftersträva att ta fram befolkningsprognoser som är uppdelade per 
geografiskt område. 

- Fortsätta arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan.  
- Tillse att ett komplett årshjul avseende ekonomi och verksamhet 

läggs in i systemet Stratsys.  
- Fastställa ändamålsenliga lokalförsörjningsplaner politiskt.  
- Tillskapa en lokalförsörjningsgrupp i kommunen. 
- För att framöver utveckla den långsiktiga finansiella planeringen, 

utmana sig själva för att hitta ”rätt” nivå, d v s hur mycket 
kommunen kan växa och vilka begränsningar som finns. Inom 
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ramen för detta bör kommunen också beakta hur den ska agera vid 
olika typer av scenarier som kan tänkas uppstå.  

- Fortsätta att följa demografiska förändringar och hur detta bl a 
påverkar skol-och omsorgsbehov. 

- Utveckla arbetet och analysen vad gäller statistik och nyckeltal samt 
även arbetet och analysen vad gäller jämförelser/benchmarking med 
andra kommuner 

 
Tierps kommun svarar nu på granskningen. 
 
Beslutsmotivering 
I bifogat dokument Svar på revisionsrapport - Granskning av långsiktig 
finansiell planering finns kommunens svar med redan vidtagna och planerade 
åtgärder avseende de påpekanden som revisorerna hade i sin granskning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte anses påverkas direkt 
av beslutet att anse granskningen besvarad. Indirekt påverkas barn och unga 
av att kommunen har en god och ändamålsenlig plan för långsiktig 
finansiering för att kunna möta kommande behov.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till en god långsiktig finansiell planering. På sikt berör detta 
många delmål men främst;  
 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.6 Ett gott utbud av offentlig och 
kommersiell service med hög kvalité och tillgänglighet i hela kommunen  
och delmål 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Svar på revisionsrapport - Granskning av långsiktig finansiell 

planering 
• Revisionens utlåtande - Revisorernas utlåtande - Granskning av 

långsiktig finansiell planering 
• Revisionsrapport - Granskning av Långsiktig finansiell planering 

 
Beslutet skickas till 

• Revisionen 
• Ekonomichef 
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