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Till: kommunstyrelsen 

För kännedom: kommunfullmäktige 
 

Missiv: Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av bokslut och årsredovisning 2021. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande.  

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.  

I kommunens budget för 2021 framgår under rubriken ”Kommunövergripande mål” följande 
finansiella mål som syftar till att bidra till en god ekonomisk hushållning.  

”Kommunens resultat ska utgöra minst en 1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag varje år med 
undantag för 2021 på 0,5 % på grund av synnerliga skäl”. Vi noterar att resultatet vid årsbokslutet 
2021 visar på ett överskott med 15,2 mnkr, vilket utgör 5 % av summan av skatter och statliga 
bidrag. Det kan dock noteras att det under året redovisats ett antal engångsintäkter som förbättrar 
utfallet för 2021, främst rättelse av kommunens exploateringsredovisning samt kommunens 
ägandeandel i Kommuninvest. Rättelserna påverkar årets resultat med 10,7 mnkr. 

Även balanskravsresultatet uppgår till 15,5 mnkr. Vi kan konstatera att Kommunstyrelsen, Barn- 
och utbildningsnämnden uppvisar underskott. 

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med det av fullmäktige fastställda 
finansiella målet för god ekonomisk hushållning. 

Av fullmäktiges fyra verksamhetsmål bedöms målet att kommunen ska ha minst  
9 000 invånare år 2025 är uppnått då det skett en ökning under 2021. Även målet ”Kungsör ska 
förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 90 bästa 2020.” är 
uppnått då kommunen är på plats 77 under 2021. Resterande två mål är inte uppnådda.  

Utifrån detta resultat gör kommunstyrelsen en samlad bedömning om att kommunen uppfyller 
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.  

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen 
delvis har uppnåtts 2021. 

Kommunens sammanfattande bedömning är att Kungsör kommun uppnår god ekonomisk 
hushållning för 2021 trots att bara tre av fem mål (inklusive det finansiella målet) uppfylls. 
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Vi bedömer att årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. Vi kan dock konstatera att det finns 
ett antal områden där informationen i årsredovisningen kan stärkas och förtydligas.  

Kommunrevisionen emotser svar senast 2022-05-31 på vilka konkreta åtgärder kommunstyrelsen 
har för avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter vad som för övrigt redovisas i 
rapporten. Vi vill också att det i svaret redogörs för en tidsplan för när åtgärderna kommer att 
genomföras.  

Svaret ska översändas till samtliga förtroendevalda revisorer samt till Karin Helin Lindkvist, 
KPMG, e:post karin.helin-lindkvist@kpmg.se. Svaret ska även översändas till 
kommunfullmäktige. 

 

 

För revisorerna i Kungsörs kommun 2022-03-30. 

 

Håkan Sundström     
revisionsordförande   

mailto:karin.helin-lindkvist@kpmg.se
mailto:karin.helin-lindkvist@kpmg.se


Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2021-12-31

Kungsörs kommun
30 mars 2022



2© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

Snabb överblick 

 Vi har inte identifierat väsentliga felaktigheter i årsbokslutet. 

 Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda finansiella 
målen har uppnåtts 2021.

 Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmålen delvis har uppnåtts 2021.

 Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.










Sammanfattning
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun har 
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett 
tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

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.

Balanskrav

Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.

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.

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 sammanfattande bedömning är att det av fullmäktige fastställda finansiella 
målet har uppnåtts för 2021. 

Verksamhetsmål

Avseende de verksamhetsmässiga målen som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning bedömer kommunen att två av fullmäktiges fyra verksamhetsmål är 
uppfyllda och att övriga två målen utvecklar sig i rätt riktning. Utifrån detta resultat 
gör kommunstyrelsen en samlad bedömning om att kommunen uppfyller god 
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Vår sammanfattande 
bedömning är att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen 
delvis har uppnåtts 2021.

Kungsör 2022-03-30

Nils Nordqvist Karin Helin-Lindqvist

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med 
kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och 
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner 
samt rekommendationer.

 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR)

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR)

 Interna regelverk och instruktioner

 Fullmäktigebeslut

Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom fastställd 
normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA), vilket bland annat innebär att vi inte inhämtat revisionsbevis i 
form av uttalande från ledningen. Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 4-35 samt 51-68 har endast granskats utifrån om 
informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att informationen i 
förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen 
omfattas inte av denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Kassaflödesanalys
• Noter
• Drift- och investeringsredovisning
• Sammanställda räkenskaper

1.3.1 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.



2 Resultat av 
granskningen
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas 
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Bedömning:

Kommunen har i år anpassat sin årsredovisning efter kraven i den redovisningslagen (LKBR). Vi bedömer att förvaltningsberättelsen kan utvecklas 
vidare i vissa delar men att den i allt väsentligt innehåller de delar som lag och rekommendationer kräver och är därmed i allt väsentligt är upprättad 
i enlighet med LKBR och rekommendation R15 förvaltningsberättelse. 

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR. 

Kommunen har under året rättat redovisningen avseende exploateringsredovisning samt kommunens ägandeandel i Kommuninvest. Rättelserna 
påverkar årets resultat med 10,7 mnkr. Vi ser positivt på justeringen och tydliga upplysningar framgår av förvaltningsberättelsen.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s gällande 
rekommendationer.

Bedömning:

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer men det finns ett antal områden där informationen i
årsredovisningen kan stärkas och förtydligas. Information om kommunens hantering av leasing, avsättningar saknas, information om
anläggningstillgångar och intäkter skulle exempelvis kunna förtydligas.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna 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 enligt 
KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 
LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 15,2 mnkr. Vid 
avstämning av balanskravet avgår inga realisationsvinster men orealiserade vinster om 58 tkr i värdepapper varvid balanskravsresultatet är justerat 
med detta belopp.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Bedömning:

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms 
uppfyllt. Vi bedömer att kommunen kan förtydliga informationen kring vad balanskravet är och dess funktion. Även med information rörande 
eventuella underskott från tidigare år skulle med fördel kunna förtydligas i balanskravsutredningen.
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2. Resultat av granskningen forts.

2.4.1 Finansiella mål

Det finansiella målet som fastställts av fullmäktige är att 
kommunens resultat ska överstiga 0,5 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Utfallet för 2021 blev 5 % vilket 
innebär att målet har uppnåtts. Kommunstyrelsen gör 
följande bedömning: ”Bedömningen är att Kungsörs kommun 
för 2021 klara av att uppnå det finansiella målet och således 
uppnår god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 
2021.”

Bedömning:
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktiges 
fastställda finansiella målet och delar kommunstyrelsens 
bedömning om god ekonomisk hushållning.

Vi rekommenderar kommunen att vidareutveckla sina 
finansiella mål, gärna komplettera med mål kring soliditet, 
finansiering eller liknande. Vi rekommenderar också 
kommunen att ha ett tydligare fokus på kommunkoncernen i 
sin målstyrning.

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

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.

Enligt kommunallagens bestämmelser 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.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2021 finns fyra 
verksamhetsmässiga mål formulerade, dessa presenteras och följs upp i 
årsredovisningen: 

 Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025

Befolkningsökningen ligger över prognos. 8 780 invånare den sista december 
2021. Kommunen bedömer att ökningen under 2021 är tillräckligt för att målet 
skall bedömas uppfyllt. Man rör sig enligt plan mot huvudmålet.

 Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska 
öka och vara högre än genomsnittet för jämförbara kommuner 2025.

Utfallet är 80%. Resultatet är en ökning från 2020 med 5,9 procentenheter 
men fortfarande sämre än genomsnittet i jämförbara kommuner, målet 
bedöms därför som ej uppfyllt.

 Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten med målet att den 
ska vara lägre än genomsnittet för jämförbara kommuner 2025.

Utfallet är 9,9 % den sista december 2021. Arbetslösheten minskar men är 
högre i Kungsör än riket och övriga kommuner i länet, målet bedöms därför 
som ej uppfyllt.

 Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi 
ska vara bland de 90 bästa 2020.

Plats 77 under 2021. Målet är därmed uppfyllt.

Till kommunfullmäktiges mål kopplas mål satta av kommunstyrelsen, Barn-
och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs fastighet AB, Kungsörs 
KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB

Kommunen har redovisat verksamhetsmålens måluppfyllelse för respektive 
nämnd och kommunbolag.

De har 33 verksamhetsmål (inklusive det ekonomiska målet). Enligt 
kommunen egen bedömning har 19 (58 %) uppfyllts, 5 (15 %) delvis 
uppfyllts, 7 (21%) ej uppfyllts,  2 (6%) har inte mätts.

Kommunens samlade bedömning av måluppfyllelsen är:

”Den sammanlagda bedömningen är därmed att Kungsör kommun 
uppnår god ekonomisk hushållning för 2021 kopplat av fullmäktige 
antagna verksamhetsmål för 2021 trots att bara tre av fem mål uppfylls. 
De mål som inte har uppfyllts under 2021 kopplat till arbetslösheten och 
andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet har en 
positivtrend och båda målen ligger på en nivå som är högre än tidigare 
år.”

Bedömning:

Avseende de verksamhetsmässiga målen som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning bedömer kommunen att två av fullmäktiges fyra 
verksamhetsmål är uppfyllda och att de övriga två målen utvecklar sig i 
rätt riktning. Utifrån detta resultat gör kommunstyrelsen en samlad 
bedömning om att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur 
ett verksamhetsperspektiv. Vår sammanfattande bedömning är att de 
av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen delvis har 
uppnåtts 2021.

Vi noterar att kommunen under 2021 har arbetat med att ta fram en nya 
fullmäktige mål och en ny struktur för uppföljning som kommer att 
användas från 2022 och framåt. Vi välkomnar en utveckling av 
kommunens målstyrning och vill samtidigt passa på att påminna om de 
nyheter som är på gång inom området inför 2023 (En god kommunal 
hushållning SOU2021:75).
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning
Årets resultat uppgår till 15,2 mnkr vilket är 12 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på ca 3 mnkr (0,5 % av skatter och statsbidrag). Nettokostnaderna 
under 2021 ökat med 2,4 % vilket i stort är i linje med löneökningar och inflation under 2021. Kommunen har således inte haft någon reell kostnadsökning i 
verksamheterna. Värt att notera är dock att det under året redovisats ett antal engångs intäkter som förbättrar utfallet för 2021, främst rättelse av kommunens 
exploateringsredovisning samt kommunens ägandeandel i Kommuninvest. Rättelserna påverkar årets resultat med 10,7 mnkr. Med dessa i beräkningen blir 
förändringen 4,3 % och således helt i linje med ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen analyserar utvecklingen i årsredovisningen och trycker 
på behovet av att följa och hålla kontroll på nettokostnadsutvecklingen i kommunen. Kommunen hade i delårsrapporten (per siste augusti) ett prognostiserat 
resultat om 6,1 mnkr, vilket  alltså är 9,1 mnkr sämre än det faktiska utfallet. 

Bedömning:
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 
resultaträkningens poster.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning
Kommunens soliditet har minskat under 2021, detta trots årets positiva resultat. Anledningen till minskningen är att kommunens balansomslutning under 
året har ökat, både anläggnings- och omsättningstillgångar ökar. Kommunen har fortfarande inga långfristiga lån. Att utgå från kommunens soliditet i 
samband med analyser och jämförelser avseende Kungsörs kommun är dock inte lämpligt då kommunen valt att placera merparten av sina fastigheter i 
kommunala bolag. Mer intressant är att följa kommunkoncernens soliditet och då få med kommunens verksamhetsfastigheter och de lån som i bolagen 
har tagit för att finansiera dessa investeringar. Tar vi hänsyn till de pensionsförpliktelsen som ligger utanför kommunens balansräkning kan vi notera en 
mindre ökning av soliditeten i kommunkoncernen, från 15,2% föregående år till 15,7% i år. Kommunkoncernens soliditet skulle kunna vara ett bra 
nyckeltal att använda för styrning av kommunen och för jämförelse mot andra kommuner. 

Likt tidigare år finns avvikelser från god sed avseende leasing. Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vilket 
innebär att en fiktiv anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar alla leasingkostnader 
som operationell leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg från RKR R5 och god redovisningssed. Vi kan inte utesluta att avsteget 
innebär ett väsentligt fel i balansräkningen. Vi rekommenderar därför kommunen (likt föregående) år att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om 
dessa skulle kunna innebära väsentliga fel i kommunens räkenskaper.

Vi har i vår granskning översiktligt granskat kommunens betydande balansposter. Vi har inte gjort några iakttagelser av sådan art att bedömningen av 
kommunens resultat och ställning skulle kunna påverkas väsentligt.  

Bedömning
Vi bedömer att balansräkningen i 
allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av tillgångar, avsättningar, 
skulder och eget kapital men 
rekommenderar kommunen att gå 
igenom sina hyreskontrakt för att 
bedöma om dessa skulle kunna 
innebära väsentliga fel i 
kommunens räkenskaper.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den 
tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Årets kassaflöde är positivt med 18,9 mnkr och har ökat kommunens likvida medel till 215,8 mnkr vid årets utgång. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 60,3 mnkr, årets investeringar har belastat likviditeten med -23,5 mnkr.

Bedömning:
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats 
i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 
verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
fullmäktiges budget.

Bedömning:
Kommunen har i år kompletterat 
årsredovisningen med driftredovisning 
som i allt väsentligt är i linje med RKR 
R14. Vi noterar dock en avvikelse 
mellan driftredovisningen och 
kommunens resultaträkning. 
Differensen förklaras i rapporten. 

Vår bedömning är att informationen 
kring resultatet och det ekonomiska 
utfallet för kommunens nämnder och 
bolag framgår av årsredovisningen och 
att driftsredovisningen i allt väsentligt 
är i linje med god sed.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget 
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning 
till.

Bedömning:
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen blivit bättre och att den i allt väsentligt uppfyller kraven 
i RKR R14. 

2.10 Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala 
koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 
årsredovisningens koncernstruktur: 

- Kungsörs Kommunföretag AB (inklusive dotterföretag) 100 %

- Kungsörs Grus AB 25 %

- Västra Mälardalens Myndighetsförbund 40 %

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

Bedömning:
Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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