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1. Sammanfattning 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-

b).  

Kommunen har dock ett negativt balanskravsresultat med -84 mnkr. Kommunen 

har inte för avsikt att återställa det negativa resultatet, med hänvisning till att det i 

sin helhet uppkommit genom att en del av pensionsskulden lösts in i förtid. Genom 

att den inlösta delen av pensionsskulden har varit redovisad som en 

ansvarsförbindelse och inte som en skuld, har den förtida inlösen påverkat 

kommunens resultat negativt med hela inlösenbeloppet. De framtida årliga 

utbetalningarna och kostnaderna kommer att vara lägre på grund av detta. 

Kommunen anser att detta är förenligt med god ekonomisk hushållning.  

Vi delar kommunens uppfattning och anser att kommunen inte behöver återställa 

det negativa resultatet. Kommunens skäl är synnerliga enligt vår bedömning.  

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis uppfylld. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som delvis uppfylld.  

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed med 

undantag för att kommunens inte har följt RKR 10.2 Avsättningar och 

ansvarsförbindelser avseende återställningskostnader för deponi. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 

kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 

regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings-

nämndens normering.  

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 

årsredovisningens upprättande. 

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas 

på det sätt som fullmäktige bestämmer. 

 

2.2. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-

nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-

en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas 

årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 

följande revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-

hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 

utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 

med balanskravets regler? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 

avseende god ekonomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 

följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

 sammanställd redovisning 
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna-

den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 

för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av 

resultatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten 

omfattas inte av denna granskning. 

Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har inte granskats inom ramen för 

årsredovisningen utan ingår istället i granskningen av den övergripande 

ansvarsutövningen. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 

innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-

perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 

ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-

håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 

som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att 

bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. 

Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att 

andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en 

granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 

tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med 

kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med 

utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 

och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).  

Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför 

tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas 

i årets revisionsplan.  Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall 

registeranalys. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 

2.3. Revisionskriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 

kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige.  

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen 

 Kommunal redovisningslag 

 Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning  

 Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

Avsättning för återställning av deponi redovisas till 10,8 mnkr. Beräkningen har 

inte uppdaterats per balansdagen av extern part. Beräkningen är inte 

nuvärdeberäknad och följer inte RKR:s rekommendation 10.2. 

Kommunen åberopar synnerliga skäl till att inte återställa det negativa 

balanskravsresultatet om -84 mnkr. Vi anser att kommunen har giltiga skäl för 

detta. 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och 
ekonomiska ställning 

3.1.1. Förvaltningsberättelse 

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 

överensstämmer med kraven i KRL. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 

Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.  

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och pensions-

medelsförvaltning.  

Händelser av väsentlig betydelse 

I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som 

inträffat under räkenskapsåret. 

Förväntad utveckling 

Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom 

olika verksamheter. Det gäller framförallt samhällsomvandlingen som påverkar 

kommunen i stor omfattning. 

Väsentliga personalförhållanden 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill 

säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 

åldersindelad.  

Gemensam förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk-

samhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i 

koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2.  

Pensionsredovisning 

I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions-

förpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges 

föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel.  
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3.1.1.2. Investeringsredovisning 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

årets investeringar.  

Vi noterar att det är stor avvikelse totalt sett mellan budgeterade investeringar och 

redovisade investeringar. 

3.1.1.3. Driftredovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 

utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.  

Nämndernas utfall samt avvikelsen mot budget redovisas i tabellen nedan: 

Driftredovisning per nämnd, tkr 2015 Budget
Budget-

avvikelse

Kommunfullmäktige 1353 1490 137

Revision 1862 1890 28

Valnämnd 33 48 15

Överförmyndarnämnd 1088 1230 142

Kommunstyrelse 80064 84282 4218

Miljö- och bygg 2668 4243 1575

LKF 90962 90325 -637

Service- och Tekniknämnd, skattefin 101792 102028 236

Barn-, utbildning och kulturnämnd 291144 289198 -1946

Socialnämnd 461318 454135 -7183

Summa nämnderna 1032284 1028869 -3415

 

 Kommunstyrelsen har det största överskottet i kronor mot budget, +4.218 

tkr. Avvikelsen beror på vakanta tjänster med cirka 3 mnkr och ett överskott 

från kollektivtrafik med cirka 1 mnkr.  

 Miljö- och byggnämnden har ett överskott om 1.575 tkr. Detta beror på 

ökade intäkter i bygglovsprocessen och effektivare miljötillsyn.  

 Barn- utbildning- och kulturnämnden redovisar ett underskott om 1.946 tkr. 

Detta beror bland annat på kostnader för skolstrukturutredning, 

förberedelseklass och övriga resurskrävande insatser.  

 Socialnämnden redovisar det största underskottet i kronor mot budget med 

-7.183 tkr. Den största orsaken är äldreomsorgens personalkostnader inom 

vård och omsorgsboende. Biståndsenheten har rekryteringssvårigheter och 

har fått anlita utrednings- och bemanningstjänster som medfört högre 

kostnader. Ensamkommande barn har kostat cirka 1 mnkr mer än man fått 

ersättning från Migrationsverket.  
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3.1.2. Balanskrav  

Bedömning och iakttagelser  

Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet inte har uppfyllts.  

Kommunen åberopar dock synnerliga skäl. 

Årets balanskravsresultat uppgår till -84 mnkr. Kommunen har inte för avsikt att 

återställa det negativa resultatet, med hänvisning till att det i sin helhet uppkommit 

genom att en del av pensionsskulden lösts in i förtid. Genom att den inlösta delen av 

pensionsskulden har varit redovisad som en ansvarsförbindelse och inte som en 

skuld, har den förtida inlösen påverkat kommunens resultat negativt med hela 

inlösenbeloppet. De framtida årliga utbetalningarna och kostnaderna kommer att 

vara lägre på grund av detta. Kommunen anser att detta är förenligt med god 

ekonomisk hushållning.  

Vi delar kommunens uppfattning och anser att kommunen inte behöver återställa 

det negativa resultatet. Kommunens skäl är synnerliga enligt vår bedömning.  

Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4 

kapitlet i kommunal redovisningslag. 

3.1.3. God ekonomisk hushållning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att kommunen delvis uppnår god ekonomisk hushållning i det 

finansiella perspektivet.  

Vi bedömer att kommunen delvis uppnår god ekonomisk hushållning i det 

verksamhetsmässiga perspektivet. 

3.1.3.1. Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 

som fastställts i budget 2015: 

Finansiella mål, fastställt av 
fullmäktige i budget 2015 

Ev. kommentar Måluppfyllelse, 
kommunens bedömning  
 

Riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning gällande 
resultatutjämningsreserven ska följas. 

 Målet har uppnåtts. 

Resultatet ska minst motsvara 0,5 % av 
skatter och bidrag. 

Utfall -4,6 %  Målet har inte uppnåtts. 

Finansieringen av investeringar ska över 
en rullande femårsperiod ske med egna 
medel. Verksamhetsmässiga och/eller 
ekonomiskt lönsamma investeringar kan 
finansieras med lånade medel. 

 Målet har uppnåtts. 
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Oförändrad utdebitering av 
kommunalskatt under planperioden. 

 
 

 
Målet har uppnåtts. 

Avsättningar till 
pensionskapitalplaceringar på minst 6 
mkr. 
 
 
En utredning gällande totalt eftersatt 
underhåll som årligt underhållsbehov 
tas fram.  
 
 

 
 
 
 
 
Ingen utredning har 
gjorts. 

Målet har inte uppnåtts. 
 
 
 
 
Målet har inte uppnåtts. 

 

 Som framgår av förvaltningsberättelsen har kommunen löst delar av 

pensionsskulden med medel som tidigare var placerade i värdepapper. 

Eftersom de inlösta pensionsskulderna redovisades enbart som en 

ansvarsförbindelse i enligt med god redovisningssed, så fanns de inte 

upptagna som skulder. Detta får till effekt att inlösen av pensionsskulder får 

en påverkan på kommunens resultaträkning i form av en stor kostnad. 

Effekterna av de inlösta pensionsskulderna ger framtida positiva effekter i 

form av minskade årliga pensionskostnader och därmed också framtida 

pensionsutbetalningar. Resultatmålet för god ekonomisk hushållning 

uppnås inte i år, men själva inlösenförfarandet ger bättre förutsättningar för 

god ekonomisk hushållning de kommande åren. 

 Målet med avsättning till pensionskapitalplaceringar med minst 6 mnkr 

årligen har inte uppnåtts, men hänger ihop med inlösen av pensionsskuld. 

De medel som årligen har avsatts till detta ändamål, har 2015 använts till 

det syfte som avsetts från första början, d v s till att lösa in en del av 

pensionsskulden.  

 I förvaltningsberättelsen har man kommenterat att man når 3 av 5 aktuella 

målsättningar. Det framgår inte vilket av de sex målen som inte är aktuellt, 

men enligt uppgift ska det vara avsättningen till pensionskapitalplaceringar, 

till följd av inlösen av pensionsskuld. Detta kunde det vara tydligare 

redovisat. Dessutom ska alla antagna mål utvärderas. I sak ändrar detta 

dock inte den sammantagna bedömningen som kommunstyrelsen gjort.  

Kommunstyrelsen gör en sammantagen bedömning att man delvis når god 

ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Vi delar kommunstyrelsens 

bedömning. 

3.1.3.2. Mål för verksamheten 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för mandatperioden 2015-2017 

innehållande ett antal verksamhetsmål. Dessa mål för verksamheten beskrivs och 

utvärderas i årsredovisningen.  
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Enligt planen framgår följande: 

Verksamhetsperspektiv/ mål för god ekonomisk hushållning återfinns i perspektiven 

Medborgare, Tillväxt & utveckling, Intern effektivitet samt medarbetare. 

Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt följs upp i 

årsredovisningen.  Av utvärderingen framgår att kommunen delvis når god 

ekonomisk hushållning i perspektiven Medarbetare, Tillväxt och utveckling och 

Intern effektivitet. I perspektivet Medborgare når man inte målsättningen.   

Kommunstyrelsen gör en sammantagen bedömning att man delvis når god 

ekonomisk hushållning i verksamhetsperspektivet. Vi delar kommunstyrelsens 

bedömning. 

3.2. Rättvisande räkenskaper 
3.2.1. Resultaträkning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 

enlighet med god redovisningssed.  

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 

resultat. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos. 

Resultaträkning Utfall 2015
Utfall 

2014
Skillnad 

Verksamhetens intäkter exkl jämförelsestörande 315832 292261 23571

Jämförelsestörande intäkter 117421 479319 -361898

Verksamhetens kostnader exkl jämförelsestörande -1365148 -1304601 -60547

Jämförelsestörande kostnader -206421 -15117 -191304

Avskrivningar -46763 -46147 -616

Verksamhetens nettokostnader -1185079 -594285 -590794

Skatteintäkter 976762 932951 43811

Generella statsbidrag och utjämning 100858 110554 -9696

Finansiella intäkter 7703 15937 -8234

Jämförelsestörande finansiella intäkter 50422 0 50422

Finansiella kostnader -652 -606 -46

Årets resultat -49986 464551 -514537  

 Till följd av stora jämförelsestörande poster försvåras analysen av resultatet 

både 2014 och 2015. 

 Jämförelsestörande intäkter 2015 med 117 mnkr består av återbetalning 

AFA försäkringspremier om 10 mnkr, realisationsvinster vid försäljning av 

tomträtter 33 mnkr och intäkter från LKAB för uppförande av äldreboende 

73 mnkr. För 2014 låg här ett större belopp från avtal med LKAB. 
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 Jämförelsestörande finansiella intäkter består av realisationsvinst vid 

avyttring av värdepappersportfölj om 50 mnkr. Dessa avser 

pensionskapitalplaceringarna.  

 I jämförelsestörande kostnader ligger kostnaden för inlösen av 

pensionsåtaganden med 206 mnkr. Föregående år låg här 

utrangeringskostnader till följd av avtal med LKAB. 

 

3.2.2. Balansräkning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 

avsättning, skulder och eget kapital.  

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.  

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.  

Avsättning för återställning av deponi redovisas till 10,8 mnkr. Beräkningen har 

inte uppdaterats per balansdagen av extern part. Beräkningen är inte 

nuvärdeberäknad och följer inte RKR:s rekommendation 10.2. 

Enligt redovisningsprinciperna i årsredovisningen kan det finnas äldre tillgångar 

med mindre värde som inte komponentavskrivs. Enligt vår bedömning är en 

eventuell resultateffekt marginell. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är 

fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i 

KRL förutom vad avser avsättning för återställning av deponi.  

3.2.3. Kassaflödesanalys 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-

teringar. 

Noter finns i tillräcklig omfattning. 

Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av 

årsredovisningen.  

3.2.4. Sammanställd redovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 

ekonomiska ställning och åtaganden. Konsolidering av underliggande enheter har 

beskrivits på ett korrekt sätt. 

KRL:s krav har uppfyllts såväl avseende 8.1 som 8.2 samt att rekommendationen 

från Rådet för kommunal redovisning har följts.   
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3.2.5. Tilläggsupplysningar 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 

övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 

 Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings-

princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens 

intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

 Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans-

räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys-

ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god 

redovisningssed i övrigt. 

Följande rekommendationer har dock kommunen inte följt fullt ut: 

RKR 102. Avsättningar och 

ansvarsförbindelser 

delvis Avsättningen till återställning av 

deponi är inte beräknad enligt 

rekommendationen. Nuvärdeberäkning 

har inte gjorts. 
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