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Utlåtande avseende årsredovisning 2013 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna 
ska även bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål for god ekonomisk 
hushållning som kommunfullmäktige beslutat om. 

Utifrån genomford granskningen gör vi bedömningen att årsredovisningen i allt väsentligt: 
redogör for utfallet av verksamheten, verksamhetens finansieling och den ekonomiska 
ställningen vid årets slut 
uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt lag om kommunal re
dovisning och god redovisningssed. 

Vi bedömer att redovisat resultat för år 2013 uppnår god ekonomisk hushållning i det finansiella 
perspektivet. När det gäller det verksamhetsrnässiga utfallet anser vi att kommunstyrelsen gör en 
alltfor positiv bedömning av måluppfyllelsen. Resultatet av vår granskning och underlag för 
gjorda bedömningar återfinns i bifogad revisionsrapport. 

V år granskning visar att styrelse och nämnder inte gör någon utvärdering av i vi lken utsträckning 
de fullgör sitt lagstadgade uppdrag (socialtjänstlag, skollag mm). 

För framtiden lämnas följande rekommendationer: 

• Öka fo lj samheten till god redovisningssed som den konuner till uttryck i lagstiftning och 
normglvlllng 

• Skapa en tydligare koppling (röd tråd) mellan övergripande mål och de mätetal som används 
för att utvärdera verksamhetens mål uppfyllelse 

• Kommunstyrelsen i sina anvisningar för årsredovisning for in att en utvärdering av sitt lag
stadgade uppdrag ska redovisas i respektive nämnds/styrelse verksamhetsberättelse 

På uppdrag av kommunens revisorer 

2 ~ctt~ A~Undberg ;-
OrdfOrande 

Bilaga: Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2013", april 2014, PwC 

IJosladrcss TeleroII Tclcrax Postgiro 

93381 AllVlllSJAU l1 0960-15500, vllxel 0960-12940 kom In IIn@an'idsj:lur.se 60068-4 



• 





Om granskningen ... 
• Årsredovisningens utformning regleras i lagstiftning och uttalande 

från normgivande organ 

• Revisionsobjektet är kommunstyrelsen som enligt lag är ansvarig för 
årsredovisningens upprättande 

• Granskningens inriktning tar utgångspunkt från revisorernas 
uppdrag enligt kommunallagen 

• Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed för 
kommuner och landsting, d v s 

- Planering och genomförande har skett utifrån risk och väsentlighet 

- Ett urval av underlagen har granskats och bedömts 

- Kan inte utesluta att det årsredovisningen innehåller brister utöver 
de som framförs i denna granskning 

• Granskningen har skett genom analys av räkenskapsmaterial, 
dokument samt kompletterande intervjuer 
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Verksamhetens utfa", finansiering och 
ekonomiska ställning 
Förvaltningsberättelse 

• Förvaltningsberättelsens utformning och innehåll bedöms 
huvudsakligen motsvara de krav som ställs i lag om kommunal 
redovisning (KRL) 

• Förvaltningsberättelsen kan utvecklats i fråga om: 

o Information om a) verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer* (bolag mm) b) "analys" och c) "framtida 
utveckling". Delar av denna information finns idag i 
nämndernas och bolagens verksamhetsberättelse 

o Minska ned de beskrivande delarna i förvaltningsberättelsen 
som saknar tydlig koppling till kommunens uppdrag 

o Presentation av investeringsverksamheten. Bör, i likhet med 
driftredovisningen, ta utgångspunkt från resp. politiskt organ 

* Se RKR 8:2 Sammanställd redovisning 
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Verksamhetens utfall, finansiering och 
ekonomiska ställning, forts 

God ekonomisk hushållning 

• Vi delar kommunstyrelsens (KS) bedömning att kommunen för år 
2013 uppfyllt det lagstadgade balanskravet (KL 8:5 a-b) 

• Delar av 2013 års resultat har avsatts till en resultatutjämningsreserv 
(RUR). Avsatt belopp i allt väsentligt förenligt med KL 8:3 d 

• Vi delar KS bedömning att kommunen för år 2013 i hög grad uppnått 
de finansiella mål (KL 8:5) som fastställt av fullmäktige (KF) 

• Vår uppfattning är att KS i vissa avseenden gör en alltför positiv 
bedömning när det gäller måluppfyllelsen för KF:s övergripande 
verksamhetsmål (KL 8:5). Vår uppfattning är att KS bedömning 
bygger på mätetal som saknar tydlig koppling till fullmäktiges mål 
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Verksamhetens utfall,finansiering och 
ekonomiska ställning,forts 

God ekonomisk hushållning, forts 

• Förvaltningsberättelsen saknar en tydlig sammantagen bedömning 
om redovisat resultat för år 2013 är förenligt med KF:s mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning - se KRL 4:5 
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I Rättvisande räkenskaper 
Resultaträkning 

• Årsresultat: 16,2 miljoner kr (mnkr) 

• Uppfyller KRL:s krav och är upprättad i enlighet med god 
redovisningssed 

• Bedöms ge en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat 

• F d kommunalråds avgång/pension har inte beaktats i ÅR (- 1,8 mnkr) 

Balansräkning 

• Är uppställd enligt KRL 

• Bedöms ge en i allt väsentligt rättvisande bild av tillgångar, avsättning, 
skulder och eget kapital på balansdagen 

• Tillgångar och skulder bedöms existera och vara fullständigt 
redovisade. Avsättningen bedöms vara 1,8 mnkr för låg (se ovan) 

• Räkenskaperna är i allt väsentligt rätt periodiserade och värderats i 
Gran~ij,ljgb~etm~~a?1:inciperna i KRL 2014-04-03 
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I Rättvisande räkenskaper,forts 

Balansräkning, forts 

• Kommunen avviker från god redovisningssed avseende 
värderingsfrågor enligt följande: 

o KRL 6:7 Exploateringsmark. Bokfört värde tar utgångspunkt 
från anskaffningsvärde. Värdering av tillgången sker inte utifrån 
lägsta värdes princip. Avvikelsen redovisas öppet i avsnittet 
"Upplysningar om redovisningsprinciper" 
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I Rättvisande räkenskaper,forts 

Kassaflödesanalys 

• Redovisar kommunens finansiering och investeringar. 

• Positivt kassaflöde under året (32 mnkr) 

• Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av 
årsredovisningen. 

Sammanställd redovisning 

• Årsresultat: 8,2 mnkr 

• Den sammanställda redovisningen bedöms ger en helhetsbild av 
kommunens ekonomiska ställning och åtaganden 

• Konsolideringen omfattar de företag i vilka kommunen har ett 
betydande inflytande 
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I 
Rättvisande räkenskaper,forts 

Tilläggsupplysningar 

• Årsredovisningens tilläggsupplysningar bedöms i stort vara förenliga 
med KRL:s krav och god redovisningssed. 

• Följande rekommendationer bedöms kommunen inte fullt ut följa 
beträffande tilläggsupplysningar: 

• RKR 2:1 Pensioner 

• RKR 10:2 Avsättningar och ansvarsförbindelser 

• RKR 12:1 Redovisning av immateriella tillgångar 

• RKR 13: 1 Redovisning av hyres-/leasingavtal 

• RKR 17 Upplysningar om pensionsförpliktelser 

• Avvikelsen mot RKR 13:1 redovisas öppet i avsnittet "Upplysningar 
om redovisningsprinciper". Hantering av övriga ej enligt KRL 1:3 

• Notförteckning i balans- och resultaträkning bör uppdateras 
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Sammanfattande revisionella bedömningar 
.... om årsredovisning 2013: 

• Uppfyller i allt väsentligt kraven på rättvisande räkenskaper och är i 
stort upprättad enligt god redovisningssed 

• Redogör huvudsakligen för utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen på balansdagen 

• Redovisat resultat för år 2013 lever upp till kommunallagens krav på 
en ekonomi i balans 

• Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 

- Den finansiella måluppfyllelsen är mycket god för år 2013 

- Verksamhetsmålens uppfyllelse är god för år 2013. Vår uppfattning 
är att KS i vissa avseenden gör en alltför positiv bedömning när det 
gäller graden av måluppfyllelse 
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I Rekommendationer 

• Öka följsamheten till god redoYisningssed som den kommer till 
uttryck i lagstiftning och normgivning 

• Skapa en tydligare koppling (röd tråd) mellan övergripande mål och 
de mätetal som används för att utvärdera verksamhetens 
måluppfyllelse 
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