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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). Årets balanskravsresultat uppgår till 15,1 mnkr efter att 1,7 mnkr avsatts till 

resultatutjämningsreserven, vilken totalt uppgår till 23,0 mnkr.  

Årets resultat uppgår till 17,3 mnkr eller 2,3 % av skatteintäkter och generella 

statsbidrag.  

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som svag. Ett av tre finansiella mål 

bedöms som uppnådda. Två av målen uppnås inte på grund av att kommunen 

under år 2015 tagit över lån från Hultsfreds kommunala industriaktiebolag 

(HKIAB) med 76 mnkr. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering att verksamhetsmålens 

uppfyllelse varierar från svag till mycket god för kommunstyrelsen och nämnderna. 

Vi noterar att miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram mål enligt samma 

struktur som övriga. 

Vi vidhåller att det i kommande årsredovisningar bör finnas en sammanfattande 

utvärdering av måluppfyllelsen per nämnd i förvaltningsberättelsen. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 
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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 
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 sammanställd redovisning 

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 och granskning av räkenskapsmaterial. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 

presenterades 2016-02-23.  Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 

2015-03-01 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2015-03-21. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig.  

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 
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 Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning  

 Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

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 

Vi bedömer att analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en 

rättvisande bild. I årets resultat, som uppgår till 17,3 mnkr (2014: -59,9 mnkr), 

ingår en återbetalning av 2004 års premier från AFA-försäkring med 7,2 mnkr. Det 

ingår även kostnader för lösen av borgensåtagande för Dackestop i Virserum med 

1,9 mnkr och för sanering av Varta-området med 5,0 mnkr. Posterna är 

jämförelsestörande. 

Vidare innehåller den finansiella analysen nyckeltal som beskriver kommunens 

resultat och ställning utifrån begreppen resultat och kapacitet, risk och kontroll. 

Nedan följer exempel på nyckeltal:  

 Verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och statsbidrag 

uppgår till 97,7 %, vilket är 10,5 procentenheter lägre än föregående år 

(2014: 108,2 %). 

 Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande har ökat med 

1,0 % (2014: 2,2 %) medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat 

med 3,0 % (2014: 3,2 %). 

 Nettoinvesteringarna uppgår till 29,1 mnkr (2014: 28,6 mnkr) och 

självfinansieringsgraden utgör 167,7 %. 

 Soliditeten uppgår till 28,0 % (2014: 29,6 %). Om ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser lyfts in i balansräkningen minskar soliditeten 

till -25,8 % (2014: -36,0 %), vilket innebär att alla kommunens tillgångar är 

finansierade med lån.  

 Den långsiktiga skuldsättningsgraden har ökat från 26,7 % till 33,2 % medan 

den kortsiktiga skuldsättningsgraden har minskat. Totalt sett har 

skuldsättningsgraden ökat från 70,4 % till 72,0 %. 
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 Kassalikviditeten exklusive semesterlöneskulden uppgår till 162,3 % 

(2014: 122,1 %). Eftersom likviditeten är mer än 100 % kan 

betalningsberedskapen på kort sikt anses vara god. 

En inledande beskrivning av samhällsekonomin i omvärlden, befolkning och 

arbetsmarknad bildar bakgrund till den finansiella analysen. 

Förvaltningsberättelsen beskriver också hur ekonomin förväntas utvecklas under de 

närmaste åren.   

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en 

utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen 

återfinns en analys av kommunens ekonomi som utgår från jämförelser med 

utvecklingen i andra kommuner uppdelat på kategorierna liknande kommuner, 

Kalmar län och samtliga kommuner. Analysen baseras på nyckeltal som uttrycks i 

kr/invånare och omfattar årets resultat, skatter och statsbidrag, långfristiga skulder 

samt soliditet inklusive ansvarsförbindelsen.  

En analys av årets utfall görs gentemot övergripande finansiella mål för år 2015 

samt mot de långsiktiga finansiella målen. De långfristiga målen är att årets resultat 

ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, att 

kommunkoncernens långfristiga skulder ska minska med minst ett belopp på 2 % 

av skatteintäkter och statsbidrag eller 2 % av rörelseintäkterna samt att soliditeten 

inklusive ansvarsförbindelsen ska i det korta perspektivet öka till 0 % och i det 

längre perspektivet motsvara genomsnittet för Sveriges kommuner. 

Vi bedömer att analysen uppfyller intentionerna i lagen om kommunal redovisning.  

Händelser av väsentlig betydelse 

I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som 

inträffat under räkenskapsåret. Några väsentliga händelser som inträffat efter 

räkenskapsåret har inte identifierats. 

Förväntad utveckling 

Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom 

olika verksamheter. I förvaltningsberättelsen beskrivs olika aspekter som påverkar 

kommunens ekonomi i framtiden. 

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. Sjukfrånvaron har under år 2015 ökat till 5,41 % (2014: 4,84 %).  

I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om 

personalen som till exempel antal anställda, tillsvidareanställda per förvaltning och 

åldersstruktur. Antal tillsvidareanställda har ökat med 45 personer under år 2015 

och de visstidsanställda har ökat med 74 stycken. 
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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.  

Åtagandet uppgår per december 2015 till totalt 448,2 mnkr, vilket är 23,5 mnkr 

lägre än föregående år. Placerade medel för framtida pensionsutbetalningar uppgår 

vid årsskiftet till 135,3 mnkr (marknadsvärde), vilket innebär att 312,9 mnkr 

återlånats i verksamheten. 

Upplysningar har även lämnats i årsredovisningen om särskild avtalspension och 

visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1. Av not 16 framgår att kommunen inte har 

några visstidsförordnanden. Förtroendevalda med uppdrag som motsvarar mer än 

40 % av heltid omfattas av reglerna för visstidsförordnaden enligt riktlinjerna för 

pensioner till och med år 2014 (PBL). 

Från och med år 2015 ingår förtroendevalda som omfattas av de nya riktlinjerna för 

pensioner, OPF-KL, i pensionsberäkningen. 

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och  

uppföljning av verksamheten 

Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. I 

nämndernas verksamhetsberättelser redovisas nyckeltal för olika typer av 

verksamhetsområden. Utöver det finns ett särskilt avsnitt med nyckeltal för vissa 

nämnder.   

Nämnderna redovisar verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt 

modellen med strategikartor uppdelade i fyra olika perspektiv. Sammantaget görs 

fortsatt bedömningen att redovisningen av utfallet för god ekonomisk hushållning i 

ett verksamhetsperspektiv kan förbättras genom att en sammanfattande 

utvärdering per nämnd sker i förvaltningsberättelsen. 

3.1.1.2. Investeringsredovisning 

Bedömning och iakttagelser  

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

årets investeringar.  

Bruttoinvesteringarna uppgår till 31,5 mnkr jämfört med budgeterat 39,8 mnkr. De 

största projekten som genomförts är ny bottenluftare vid Hultsfreds 

avloppsreningsverk (6,1 mnkr) samt ombyggnationen av Ekliden (4,1 mnkr). 

3.1.1.3. Driftredovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
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utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Vi anser att kopplingen mot 

verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen bör förtydligas. 

Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per 

sista augusti redovisas i tabellen nedan:  

Driftredovisning per 

nämnd, mnkr
2015 Budget Prognos

Budget-

avvikelse

Prognos-

avvikelse

Kommunstyrelse 192,1 196,4 184,6 4,3 -7,5

Barn- och utbildningsnämnd 235,7 235,1 237,1 -0,6 1,4

Miljö- och byggnadsnämnd 5,1 7,0 6,0 1,9 0,9

Socialnämnd 307,6 305,0 306,8 -2,7 -0,8

Pensioner, elimineringar, 

ofördelade besparingar och 

oförutsett

-19,1 -13,6 -17,7 5,5 1,4

Summa nämnderna 721,4 729,9 716,8 8,4 -4,6  

Avvikelsen gentemot beslutad budget är positiv med 8,4 mnkr, det är 4,6 mnkr 

sämre än helårsprognosen som gjordes i samband med delårsbokslutet per 31 

augusti.  

Förklaring till budgetavvikelserna finns i förvaltningsberättelsen och i nämndernas 

redovisningar.  

I kommunstyrelsens utfall ingår ÖSK:s underskott med -4,3 mnkr vilket bland 

annat beror på en avsättning till framtida VA-investeringar med 8,0 mnkr. Även 

räddningstjänsten redovisar ett underskott jämfört med budget på -1,5 mnkr på 

grund av fler larm och mer utbildning än budgeterat. Övriga verksamheter inom 

kommunstyrelsen redovisar mindre överskott jämfört med budget. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott jämfört med budget 

med -0,6 mnkr. Det är grundskola och förskola, fritids och förskoleklass som 

tillsammans redovisar ett underskott om -5,5 mnkr. Underskottet orsakas av fler 

barn/elever i kommunen än budgeterat. Som en följd har även att de ekonomiska 

bidragen till friskolor ökat tillsammans med interkommunala ersättningar. Övriga 

verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott jämfört med 

budget.  

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar lägre kostnader än budget på grund av 

färre personal i verksamheten än budgeterat samt högre intäkter inom 

miljötillsynen. 

Socialnämnden redovisar ett underskott jämfört med budget med -2,7 mnkr. 

Underskottet är störst inom individ- och familjeomsorgen med -5,8 mnkr, framför 

allt inom barn och familj. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning och 

psykiatrin har ett underskott med -2,2 mnkr till följd av höga kostnader för 

personliga assistenter enligt LSS. Äldreomsorgen visar ett överskott med 3,1 mnkr 

på grund av svårigheter att rekrytera vilket lett till obemannade tjänster inom hälso- 

och sjukvård och rehabiliteringen. Överskottet beror även på ett obudgeterat 

statsbidrag. 
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3.1.2. Balanskrav  

Bedömning och iakttagelser 

Vi instämmer i kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts.  

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 den finansiella måluppfyllelsen som svag. Ett av tre finansiella mål 

bedöms som uppnådda. Två av målen uppnås inte på grund av att kommunen 

under år 2015 tagit över lån från HKIAB med 76 mnkr. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering att verksamhetsmålens 

uppfyllelse varierar från svag till mycket god för kommunstyrelsen och nämnderna. 

Vi noterar att miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram mål enligt samma 

struktur som övriga.  

Vi vidhåller att det i kommande årsredovisningar bör finnas en sammanfattande 

utvärdering per verksamhet eller nämnd i förvaltningsberättelsen. 

Utifrån en vision och värdegrund anger kommunfullmäktige strategiska mål i fyra 

olika perspektiv: 

 Ekonomi  

Ekonomi i balans 

 Invånare och brukare  

God kommunal service i en trygg och säker kommun 

 Verksamhet och medarbetare  

Ordning och reda – Attraktiv arbetsgivare 

 Utveckling  

Lite bättre varje dag – Hållbart samhälle 

Respektive nämnd har brutit ner de övergripande målen till mål för respektive 

nämnd och därefter till verksamhets- och enhetsmål. För varje mål fastställs 

nyckeltal som används för att mäta grad av måluppfyllelse. 

Enligt styrmodellen ska uppföljning av målen ske två gånger om året på alla nivåer. 

3.1.3.1. Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 

som fastställts i budget 2015: 
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Finansiellt mål, fastställt av 

fullmäktige i budget 2015
Utfall 2015

Måluppfyllelse, KS 

bedömning

Årets resultat ska överstiga 4,6 mnkr. Utfallet uppgår till 17,3 mnkr Målet uppnås.

Långfristiga skulder ska högst uppgå 

till 189,1 mnkr.
Utfallet uppgår till 249,8 mnkr. Målet uppnås inte.

Soliditeten ska som lägst vara 44,2 %. Utfallet uppgår till 28 %. Målet uppnås inte.

 

Vi instämmer i kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen. Det konstateras 

att målet avseende långfristiga skulder och soliditeten inte uppnås på grund av 

övertagande av lån från HKIAB med 76 mnkr. 

3.1.3.2. Mål för verksamheten 

Verksamhetsmålen följs upp genom strategikartor i nämndernas 

verksamhetsberättelser, se bilaga. Kommunstyrelsen redovisar tio strategikartor 

(utvecklingskontor, IT-kontor, ekonomikontor, personalkontor, serviceenheten: 

kostservice och städservice – verksamhetsvaktmästeri, Campus, kultur- och 

fritidsförvaltningen, biblioteket samt räddningstjänsten).  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar strategikartor för förskola, grundskola, 

fritidshem, gymnasium samt SFI och vuxenutbildningen.   

Socialnämnden redovisar strategikartor för äldreomsorg, omsorg om 

funktionshindrade och psykiatri samt individ- och familjeomsorg. 

Resultatet i strategikartorna kommenteras i olika omfattning. Redovisningen sker 

med en enhetlig struktur.  

Vi noterar att miljö- och byggnadsnämnden tagit fram mål inom ramen för 

strategikartorna. Måluppfyllelsen analyseras utifrån undersökningen Insikt från år 

2014 samt medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2015. 

Vi instämmer i kommunstyrelsens och nämndernas bedömning av måluppfyllelsen.  

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.  

I december betalades ett tillfälligt generellt statsbidrag ut, som uppgick till 

67,1 mnkr för Hultsfreds kommun. Bidraget avser år 2015 och 2016 enligt 

riksdagens beslut, men i bokslutet för år 2015 har ingen del av bidraget 

resultatförts. Rådet för kommunal redovisning har i ett yttrande angett hur bidraget 

bör fördelas mellan år 2015 och 2016. Enligt yttrandet bör minst 5,7 mnkr redovisas 

som intäkt år 2015. Avvikelsen mot RKR:s yttrande redovisas inte öppet i 

årsredovisningen. 
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Vi konstaterar att hanteringen inte stämmer överens med riksdagens beslut och 

RKR:s yttrande. Effekten i balansräkningen för år 2015 påverkar inte bedömningen 

att resultaträkningen visar en rättvisande bild. 

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

Avvikelse 

utfall

Budget 

2015

Prognos 

2015

Verksamhetens intäkter 223,9 187,5 36,4 124,4 200,9

Verksamhetens kostnader -945,2 -962,4 17,2 -842,1 -918,3

Avskrivningar -24,1 -24,2 0,1 -25,9 -25,0

Verksamhetens nettokostnader -745,4 -799,1 53,7 -743,6 -742,4

Skatteintäkter 514,6 497,8 16,8 518,3 515,1

Generella statsbidrag och utjämning 240,1 235 5,1 234,1 240,0

Summa skatter och statsbidrag 754,7 732,8 21,9 752,4 755,1

Finansiella intäkter 12,4 11,3 1,1 3,9 10,5

Finansiella kostnader -4,4 -4,9 0,5 -7,1 -4,4

Årets resultat 17,3 -59,9 77,2 5,6 18,8

 

En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och ”opåverkbara” poster 

som haft väsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan. 

 Verksamhetens intäkter har ökat med 36,4 mnkr till följd av en återbetalning 

av försäkringspremier från AFA för år 2004 med 7,4 mnkr. Resterande 

differens beror på högre bidrag och ersättningar från Migrationsverket på 

grund av fler nyanlända och ensamkommande flyktingbarn än under år 2014. 

 Verksamhetens kostnader har netto minskat med 17,2 mnkr jämfört med 

föregående år. Minskningen beror på att ett aktieägartillskott till HKIAB 

ingick i verksamhetens kostnader föregående år med 82,5 mnkr. Under år 

2015 har personalkostnaderna ökat med 35,9 mnkr dels på grund av den 

ordinarie löneökningen, dels på grund av att antal arbetade timmar har ökat 

med motsvarande drygt 40 heltidstjänster. Övriga kostnader som ökat är 

lokalhyror med 6,8 mnkr, saneringen av Vartaområdet med 5,0 mnkr, 

infrielse av borgen för Dackestop i Virserum med 1,8 mnkr samt avsättningen 

till framtida nyinvesteringar inom VA, som även avser tidigare års överskott. 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 21,9 mnkr jämfört med 

föregående år. 

Kommunens långsiktiga mål är att resultatet ska uppgå till minst 2 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär en resultatnivå om 

15,1 mnkr. Målet uppnås för år 2015 bland annat genom återbetalningen från AFA 

för år 2004 samt ett positivt finansnetto.  
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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.  

Vi bedömer att balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga 

noter. Vi bedömer vidare att bilagor och specifikationer har tagits fram i tillräcklig 

omfattning.  

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

fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i 

KRL. 

Följande poster kommenteras: 

I samband med byte av ekonomisystem har de materiella anläggningstillgångarna 

registrerats i ett anläggningsregister. Anläggningsregistret är en modul till det nya 

ekonomisystemet. Det har även skett en genomgång av de poster som finns 

upptagna inom markreserven. Posterna har verifierats mot lantmäteriets 

fastighetsregister. Vi bedömer att införandet av ett anläggningsregister och 

genomgången av markreserven åtgärdar de synpunkter som framförts vid en 

uppföljning av granskning av anläggningsregistret som genomfördes år 2014. 

Under år 2015 har försäljningen av tomter vid Strandlyckan intäktsförts och 

matchats mot kostnader för iordningsställande av tomterna. Vi bedömer att 

hanteringen överensstämmer med principerna för redovisning av 

markexploatering.  

I posten kortfristiga skulder finns medel som utbetalats under året, men som avser 

år 2016. Det gäller bland annat det tillfälliga generella statsbidraget med 67,1 mnkr, 

som beskrivs ovan, och ett stöd från Skolverket med 6,8 mnkr. Skolverket har gett 

ett extra stöd till kommuner som tagit emot asylsökande och kommunplacerade 

ungdomar som motsvarar minst 10 % av barn och ungdomar i kommunen. 

I posten kortfristiga skulder finns även medel från Migrationsverket som avser 

ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer. Posten har ökat 

med 12,0 mnkr under år 2015 och uppgår per 31 december till 18,5 mnkr. I 

förarbetena1 till beslutet om schablonersättning framgår att den avser att finansiera 

kostnaderna för nyanländ ankomståret och ytterligare tre år. 

Kommunen leasar fordon som används i verksamheterna. Vi vidhåller vår 

bedömning att en genomgång bör göras av avtalen för att avgöra om de ska 

klassificeras som finansiell leasing i enlighet med RKR 13.2.  

                                                             
1 Prop 1989/90:105 
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3.2.3. Kassaflödesanalys 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-

teringar samt att noter finns i tillräcklig omfattning. 

Vi bedömer att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar 

av årsredovisningen.  

Årets kassaflöde uppgår till 30,8 mnkr jämfört med 29,0 mnkr föregående år. 

Kommunens likvida medel uppgår vid årets slut till 110,6 mnkr jämfört med 

79,7 mnkr föregående år.  

3.2.4. Sammanställd redovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 

ekonomiska ställning och åtaganden. Vi bedömer att konsolideringen av 

underliggande enheter beskrivs på ett korrekt sätt och att olikheter i 

redovisningsprinciper mellan enheter beskrivs och att effekten framgår. 

Vi bedömer vidare att KRLs krav uppfyllts såväl avseende 8.1 som 8.2 samt att 

rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning har följts.   

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. 
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4. Bilaga 

Sammanfattning av verksamhetsmålen per nämnd som presenteras i 

årsredovisning 2015: 

Nämnd Ekonomi 

Invånare 

och 

brukare 

Verksamhet 

och 

medarbetare 

 

Utveckling 

 

Kommunstyrelsen     

Utvecklingskontor 
    

IT-kontor 
    

Ekonomikontor 
    

Personalkontor 
    

Serviceenheten - 

kostservice     
Städservice – 

verksamhets-

vaktmästeri 
    

Campus 
    

Kultur- och 

fritidsförvaltningen     

Bibliotek 
    

Räddningstjänsten 
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Nämnd Ekonomi Invånare 

och 

brukare 

Verksamhet 

och 

medarbetare 

 

Utveckling 

 

Barn- och 

utbildnings-

nämnden 

    

Förskola 
    

Grundskola 
    

Fritidshem 
    

Gymnasium 
    

SFI och 

vuxenutbildning     
     

Socialnämnden     

Äldreomsorg 
    

OF och psykiatri 
    

Individ- och 

familjeomsorg     
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