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Till: kommunstyrelsen
För kännedom: kommunfullmäktige

Missiv: Granskning av bokslut och årsredovisning 2016
Kommunrevisorerna har genomfört granskning av bokslut och årsredovisning 2016.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är
rättvisande (9 §).
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Kommunfullmäktige antog år 2015 en vision som sträcker sig fram till år 2025. Visionen övergår
till tre kommunövergripande strategiska mål som underindelas i inriktningsmål. Inriktningsmålen
i sin tur delas in i effektmål, uppdelat mellan kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden.
Vi kan konstatera att av de 61 effektmålen målen som redovisas i kommunens årsredovisning har
endast 18 mål uppfyllts och för 10 av målen har ej någon mätning gjorts under 2016. Vår samlade
bedömning är att ovanstående brister leder till att kommunfullmäktige inte kan ta del av i vilken
omfattning målen för 2016 har uppnåtts vilket medför att kommunfullmäktiges
verksamhetsmässiga styrning i stora delar åsidosätts.
I kommunens budget för 2016 framgår under rubriken ”Kommunövergripande mål” följande
finansiella mål som syftar till att bidra till en god ekonomisk hushållning.


Resultatet ska uppgå till minst en procent av summan av skatter och statliga bidrag



Budgeten ska hållas av alla förvaltningar/nämnder

Vi noterar att resultatet vid årsbokslutet 2016 visar ett överskott med 11,9 mkr, vilket utgör
2,6 % av summan av skatter och statliga bidrag Kommunstyrelsen och de båda nämnderna
uppvisar ett positivt resultat.
Att beakta är dock att resultatet innefattar de tillfälliga statliga stöden, uppgående till 17 mkr år
2016, för att hantera den stora flyktingtillströmningen. Av dessa har 10 mkr tillförts
Socialnämndens budget 2016 och resterande till Finansförvaltningen.

2017-03-29

Kommunen redovisar inte det andra målet i sin årsredovisning utan kommenterar och redovisar
bara måluppfyllelse det första målet av ovanstående två finansiella mål.
Sammantaget gör vi dock bedömningen att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av
fullmäktige fastställda finansiella målen för god ekonomisk hushållning.
Vi anser att redogörelsen i årsredovisningen av den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen
fortfarande inte är tillfredsställande.
I enlighet med Kommunallagen redovisar kommunen en avstämning av balanskravet i
förvaltningsberättelsen. Balanskravsutredningen visar på ett resultat på + 7,3 mkr för 2016.
Kommunrevisionen emotser svar senast den 31 augusti 2017 på vilka åtgärder kommunstyrelsen
har för avsikt att vidta med anledning av granskningen.

För revisorerna i Kungsörs kommun 2017-03-29
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1

Sammanfattning
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut
och årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Uppdraget ingår i revisionsplanen för
år 2016.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL 1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt
underlag för revisionsberättelsen.

1.1

Räkenskaperna och årsredovisningen
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
•

Årets resultat uppgår till 11,9 mkr, vilket motsvarar 2,6 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Resultatet för år 2016 påverkas till stor del av det
generella statsbidrag avseende flyktingverksamheten som erhållits och
intäktsförts med 17,0 mkr.

•

Kungsörs kommun har under 2016 ännu ej implementerat komponentavskrivning. Vi rekommenderar kommunen att se över sina processer vid
aktivering av framtida anläggningar för att säkerställa att komponentavskrivning
tillämpas där så krävs. Se vidare avsnitt 3.2.

•

Kommunen har under 2016 antagit riktlinjer för hantering av
Resultatutjämningsreserv. En avsättning av medel har skett utifrån årets
positiva resultat, vilket framgår av balanskravsutredningen. Se avsnitt 3.3.

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild
av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

1.2

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Finansiella mål
Vår bedömning är att resultatet av de finansiella målen är förenliga med vad fullmäktige
fastställt.

1

Kommunallag (1991:900)
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Verksamhetsmål
Kommunen redovisar i sin årsredovisning en sammanställning av måluppfyllelsen i en
tabellform. Tabellen visar tydligt att en klar majoritet av målen inte är uppfyllda under
2016. Det saknas dock en sammanfattande bedömning om kommunens måluppfyllelse
kopplat till god ekonomisk hushållning.
Vi anser att den samlade måluppfyllelsen inte är tillräcklig för att kunna göra
bedömningen att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. Kommunen bör se
över sin målstyrning så att de väljer mål och aktiviteter som ger mätbara resultat. Det
finns således en fortsatt förbättringspotential i måluppfyllelse av de
verksamhetsmässiga målen.

2

Bakgrund
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i
kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas
utformning av revisionsberättelsen.

2.2

Avgränsning
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL 2 och Skyrev 3. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2016. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga
revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i
årsredovisningen. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är
förenlig med de finansiella delarnasåsom nyckeltal, balanskravsredovisning,
investerings- och driftsredovisning.

2
3

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi
förlitat oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi
har i vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer

— Kommunallag och kommunal redovisningslag
— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

— Interna regelverk och instruktioner
— Fullmäktigebeslut
Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av
kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse
för god ekonomisk hushållning.

2.4

Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.
Rapporten är saklighetsgranskad av Bo Granudd.

2.5

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Sofia Landås, kommunal revisor, och Elisabeth
Innala, kommunal revisor, under ledning av Martin Ingberg, auktoriserad revisor.

2.6

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
— Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker
— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt för
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Årsredovisningen
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag
till kommunens förvaltningsberättelse. Såsom framgår under avgränsning har vi
bedömt om informationen är förenlig med de finansiella delarna.

3.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
KRL och RKRs rekommendationer.
I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via
intervjuer med ekonomichefen samt översiktlig avstämning av kommunens
årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer.
Bedömning
I slutet av 2013 gav RKR ut en rekommendation med krav på komponentredovisning
från och med år 2014. Komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar blir
därmed framöver en normgivande metod inom offentlig sektor. Metoden innebär att
större och betydande investeringar ska delas upp i delkomponenter med varierande
avskrivningstid beroende på de olika investeringarnas nyttjandetid.
I årsredovisningen skriver kommunen att de avviker från denna rekommendation genom
att inte tillämpa komponentavskrivning. De gör bedömningen att kommunens tillgångar
inte innehåller komponenter med olika avskrivningsperioder.
I de fall där anläggningstillgångar består av komponenter med väsentligt olika
nyttjandeperioder bör avskrivningstiden baseras på det tidsintervall respektive
komponent förbrukas. Vi rekommenderar därför kommunen att se över sina processer
vid aktivering av framtida anläggningar för att säkerställa att komponentavskrivning
tillämpas där så krävs.
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever
RKRs rekommendationer.
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3.3

Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information 4 om beräkning och
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i
KRL och KL.
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar
kommunernas ekonomi.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av
de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat
efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och
landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. 5
Kungsörs kommun har valt att detta år införa en resultatutjämningsreserv, vilket
innebär att kommunen i framtiden kan reglera negativa resultat i samband med
balanskravsutredningen. En resultatutjämningsreserv är inget annat än en
öronmärkning av det egna kapitalet och är inte att beteckna som en fondering. Om
man i en organisation ser framtida risker för negativa resultat kan tillämpningen av
RUR vara ett resultatutjämnande verktyg vid framtida konjunktursvängningar.
Kommunen redovisar i årsredovisningen under avsnittet Ekonomin i sammanfattning
att de uppfyller balanskravet 2016. Där hänvisas till not 1 där de redovisar en
balanskravsutredning som summerar i Årets balanskravsresultat 7,3 mkr. Kommunen
har vidare i not 15 för Eget kapital redovisat en avsättning av medel till
resultatutjämningsreserv med 4,6 mkr.
Bedömning
Kommunens uppställning och rubricering följer i allt väsentligt RKRs rekommendation.
Vi gör samma bedömning som kommunen själva, att de uppfyller balanskravet.

3.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning

3.4.1

Bakgrund
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna

4
5

Oktober 2015
Kommunallagen 8 kap 3 d § samt Kommunal redovisningslag 4 kap 4 §
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ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.
Kommunfullmäktige antog år 2015 en vision som sträcker sig fram till år 2025. Visionen
övergår till tre kommunövergripande strategiska mål som underindelas i inriktningsmål.
Inriktningsmålen i sin tur delas in i effektmål, uppdelat mellan kommunstyrelsen, barnoch utbildningsnämnden och socialnämnden.
Nedan är de tre kommunövergripande målen.
A – Attraktiv boendekommun: Kungsörs kommun är en attraktiv och trygg plats att
bo och verka i, där vi tar tillvara närsamhällets möjligheter
B – Dialog och inflytande: Alla i kommunen kan ta del av information och påverka
samhällsutvecklingen. Vi skapar mötesplatser för kommunikation
C – Hållbarhet och konkurrens: Kommunens verksamheter erbjuder i jämförelse
med andra kommuner bättre service och tjänster. Vi tar till vara kreativitet som
bidrar till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle

Förutom dessa kommunövergripande mål har kommunen satt finansiella mål som ett
led i att uppnå en god ekonomisk hushållning. Se avsnitt 3.4.2 nedan.

3.4.2

Finansiella mål
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2016 finns två finansiella mål
formulerade som ska bidra till en god ekonomisk hushållning:
Resultatet ska uppgå till minst en procent av summan av skatter och statliga
bidrag
Budgeten ska hållas av alla förvaltningar/nämnder
Kommentar: I kommunens budget för 2016 framgår under rubriken
”Kommunövergripande mål” de två finansiella målen ovan som syftar till att bidra till en
god ekonomisk hushållning.
Vi noterar att resultatet vid årsbokslutet 2016 visar ett överskott med 11,9 mkr, vilket
utgör 2,6 % av summan av skatter och statliga bidrag. Att beakta är dock att det
resultatet innefattar de tillfälliga statliga stöden, uppgående till 17 mkr år 2016, för att
hantera den stora flyktingtillströmningen. Bortsett från denna intäkt skulle kommunen
inte uppnå det översta av de två målen detta år.
Delvis tack vare de tillfälliga flyktingbidragen klarar kommunen det andra av de två
målen ovan. De 17 mkr har fördelats med 10 mkr till Socialnämnden och resterande till
Finansförvaltningen.
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Kommunen redovisar dock inte det andra målet i sin årsredovisning utan kommenterar
och redovisar bara måluppfyllelse kopplat det första målet ovan.
Sammantaget gör vi dock bedömningen att resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

3.4.3

Verksamhetsmål
Som nämns under avsnitt 3.4.1 delas de tre kommunövergripande strategiska målen
upp på inriktningsmål och effektmål. De målen är sedan fördelade mellan
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Kommunen
redovisar sin måluppfyllelse med start på sidan 8 i årsredovisningen samt i separat
bilaga. Under rubriken Sammanfattande kommentar på sidan 9 redovisas
måluppfyllelsen kopplat till de tre kommunövergripande målen.
Kommentar
Kommunen redovisar i sin årsredovisning en sammanställning av måluppfyllelsen i en
tabellform. Tabellen visar tydligt att en klar majoritet av målen inte är uppfyllda under
2016. Det saknas dock en sammanfattande bedömning om kommunens måluppfyllelse
kopplat till god ekonomisk hushållning.
Vi anser att den samlade måluppfyllelsen inte är tillräcklig för att kunna göra
bedömningen att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. Kommunen bör se
över sin målstyrning så att de väljer mål och aktiviteter som ger mätbara resultat. Det
finns således en fortsatt förbättringspotential i måluppfyllelse av de
verksamhetsmässiga målen.

3.5

Resultaträkning
Kommunen

Belopp i mkr
Verksamhetens
nettokostnader
Förändring i %, jmf med
föregående år
Skatteintäkter och
statsbidrag

Utfall 2016

Budget 2016

Utfall 2015

-454,6

-458,6

-441,1

3,1
462,1

4,4
462,1

444,3

Förändring i %, jmf med
föregående år

4,0

Finansnetto

4,5

0,5

-0,6

11,9

4,5

2,7

Årets resultat

3,1
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Nettokostnader inkl.
finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidrag %

97,4

99,1

99,4

Kommunens nettokostnad (inkl finansnetto) i relation till skatteintäkter och statsbidrag
uppgår till 97,4 % för 2016. Det är något lägre än föregående år då relationen uppgick
till 99,4 %. Den positiva förändringen påverkas dock starkt av flyktingbidragen som
kommenteras i nästa stycke. Nettokostnadsandelen är ett viktigt nyckeltal som
beskriver driftkostnader i förhållande till de intäkter kommunen har. Om kommunen
överstiger 100 % innebär det att den löpande driften är dyrare än de skatteintäkter som
kommunen erhåller. Det är viktigt att följa denna utveckling så att det finns utrymme att
stoppa negativa trender som är kostnadsdrivande.
Kommunen har under 2016 intäktsfört resterande del utav det extra flyktingbidrag som
erhölls i slutet av år 2015. Totalt är det 17 mkr som intäktsförts under 2016. Det
tillfälliga bidraget har således haft en stor påverkan på årets resultat för år 2016.
Kommunkoncernen

Belopp i mkr
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter och
statsbidrag
Finansnetto (inkl.
pensionsförvaltning)

2016

2015

2014

-443,7

-432,5

-414,7

462,1

444,3

430,8

4,8

-2,9

-3,3

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

23,1

8,9

12,8

Nettokostnader inkl.
finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidrag

95,0

98,0

97,0

Skatt

Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är väl så viktiga som
kommunens då de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats
inom kommunen eller via kommunens bolag.
Liksom de senaste åren visar kommunkoncernen ett positivt resultat.
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3.6

Balansräkning
Kommunen

Koncernen

Belopp i mkr

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Balansomslutning
Redovisat eget kapital

437,2
275,7

424,6
263,8

1 063,4
359,2

916,0
336,8

91,3
63%

73,8
62%

174,8
34%

146,8
37%

15%
152,7
50,0
0
111,4
137%

12%
132,6
43,1
0
117,7
113%

14%
226,9
53,3
500,4
150,5
151%

13%
172,7
45,8
368,5
164,8
105%

Eget kapital inkl.
ansvarsförpliktelse
Redovisad soliditet
Soliditet med hänsyn till
ansvarsförpliktelse
Omsättningstillgångar
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

Balansomslutningen har ökat marginellt sedan föregående år och uppgår nu till 437
mkr. En del av ökningen består i att kommunen detta år bokfört en avsättning för
pension till förtroendevalda med 4,8 mkr inklusive särskild löneskatt. Detta är nu
redovisat i enlighet med RKR 17.1.
Vår bedömning är att kommunens ställning per 2016-12-31 i allt väsentligt är
rättvisande

3.7

Kassaflöde
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur
de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2.
Av kassaflödesrapporten framgår att kommunens löpande verksamhet under år 2016
redovisar ett överskott om 12,0 mkr. Nettoinvesteringar har gjorts med 2,9 mkr.
Finansieringsverksamheten har ett netto på 0,0 mkr då kommunen inte har några
långfristiga skulder. Förändringen av likvida medel visar en ökning med 14,9 mkr.

3.8

Investeringsredovisning
Kungsörs kommuns årsbudget för investeringar under 2016 uppgick enligt budget till
10,0 mkr. Denna har utökats under året till 12,4 mkr. Årets investeringar är något lägre
än budget och uppgår till 11,1 mkr.
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3.9

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med
RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en
sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.
Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska
personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av
rösterna i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns
dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller
balansomslutning.
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen:
•

Kungsörs Kommunföretag AB (inklusive dotterföretag)

•

Kungsörs Grus AB

•

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

KPMG, dag som ovan

Martin Ingberg
Auktoriserad Revisor
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