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Till: kommunstyrelsen 

För kännedom: kommunfullmäktige 
 

Missiv: Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av bokslut och årsredovisning 2020. 

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 2020 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.” Vi 
noterar att resultatet vid årsbokslutet 2020 visar på ett överskott med 7,6 Mnkr, vilket utgör 1,3 % 
av summan av skatter och statliga bidrag. Även balanskravsresultatet uppgår till 7,6 Mnkr. Vi kan 
konstatera att Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden 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 med 70 invånare under 2020. Resterande 
mål är inte uppnådda. Det saknas en sammanfattande bedömning om kommunstyrelsens syn på 
måluppfyllelse av de kommunövergripande målen kopplat till god ekonomisk hushållning.  

Då kommunstyrelsen inte gör någon bedömning kan inte heller revisionen göra en utvärdering av 
denna bedömning. Vi kan därför inte uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är tillräcklig för 
att kommunen ska anses bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk hushållning eller inte.  

Vi har i årets granskning noterat ett antal avvikelser från god sed, ingen avvikelse är så allvarlig 
att vi anser att årsredovisningen inte är rättvisande. Avvikelserna presenteras närmar i bifogad 
rapport. 

Utifrån väsentlighetsprincipen är ändå vår bedömning att kommunens avsteg från god 
redovisningssed inte orsakar väsentliga fel i årsredovisningen.  

Vi bedömer att årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.  
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Kommunrevisionen emotser svar senast 2021-05-31 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 2021-03-31. 

 

Håkan Sundström     
revisionsordförande   

mailto:karin.helin-lindkvist@kpmg.se


Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2020-12-31

Kungsörs kommun
31 mars 2021



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

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun har 
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 
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 har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 
redovisningssed för området förutom avseende:

- Felaktigt periodiserade statsbidrag, främst avseende statsbidrag från 
Migrationsverket. 

- Felaktig hantering av exploateringsredovisningen.

- Kommunen redovisar inte finansiella anläggningstillgångar till verkligt 
värde vilket är god redovisningssed inom kommunal verksamhet. 

- Kommunen följer inte RKRs rekommendation avseende leasing fullt 
ut.

Vår bedömning är att de fel och avvikelser från god redovisningssed som 
anges ovan är väsentliga men inte så väsentliga att de påverkar vår 
bedömning om kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild eller 
inte. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av kommunens resultat och ställning per 2020-12-31.

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 2020. Men vi saknar en tydlig samlad bedömning från 
kommunstyrelsen av om resultatet av måluppfyllelsen är tillräckligt för att uppnå 
god ekonomisk hushållning eller inte. 

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om resultatet av de av 
fullmäktige beslutade verksamhetsmålen innebär att kommunen uppfyller 
begreppet god ekonomisk hushållning eller inte. 

Kommunen presenterar resultaten av både fullmäktigemål och underliggande 
nämndmål i årsredovisningen men vi bedömer både presentationen av målen och 
utvärderingen av målen som otydlig. Kommunen gör heller ingen samlad 
bedömning av om resultatet av måluppfyllelsen är tillräckligt för att uppnå god 
ekonomisk hushållning eller inte. 

Kungsör 2021-03-31

Nils Nordqvist

Auktoriserad revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning 
har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner 
och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

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

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 
började gälla från och med 1 januari 2019.

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 kommunal bokförings- och redovisningslag 
(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 2020. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

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.



5© 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

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 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). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

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

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstepersoner
• 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
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
• Översiktlig analys av övriga poster
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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 uppger att avsteg från gällande lagstiftning görs vad gäller redovisningen av exploateringsredovisning.

Kommunen har under året rättat redovisningen avseende koncernkontot. Rättelsen påverkar även jämförelsetalen för 2019. En upplysning om 
denna förändring hade förenklat för läsaren av årsredovisningen. 

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

Bedömning:

Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer men det finns ett antal områden där 
informationen kan stärkas och förtydligas. Kommunen upplyser om att man avviker från god sed avseende exploateringsfastigheter, man skulle 
även kunna göra samma upplysning avseende finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde. Information om kommunens hantering av 
leasing saknas.
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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 7 627 tkr. Vid 
avstämning av balanskravet avgår inga realisationsvinster eller orealiserade vinster i värdepapper varvid balanskravsresultatet uppgår till 7 627 tkr.

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. Balanskravsutredningen bör dock vara en del av förvaltningsberättelsen och skall inte presenteras i räkenskapsdelen av årsredovisningen. 
Vidare kan man förtydliga kring om det finns balanskravsresultat att återställa från tidigare år samt informera om avsättningen som historiskt gjorts 
till resultatutjämningsreserven (RUR). Av not till eget kapital framgår att kommunen har satt av 24 mnkr till RUR, detta kan med fördel förtydligas 
även i balanskravsutredningen.
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2. Resultat av granskningen forts.
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.

I den av kommunfullmäktige fastställda mål och budget för 2020-2022 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom 
kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Av dokumentet framgår fyra kommunövergripande 
verksamhetsmässiga mål och ett finansiellt mål. Det framgår även att kommunen har 39 stycken (ink kommunmål och finansiellt mål)
kommungemensamma mål. (Se vidare information på sidorna 34-47 i kommunens årsredovisning.)

2.4.1 Finansiella mål

Det finansiella målet som fastställts av fullmäktige är att kommunens resultat ska överstiga 1 procent av skatteintäkter och bidrag. Utfallet för 
2020 blev 1,3 % vilket innebär att målet har uppnåtts.

Bedömning:
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktiges fastställda finansiella målet men 
vi anser att kommunstyrelsen bör presentera detta på ett tydligare sätt och göra en bedömning om resultatet innebär att kommunen uppfyller 
god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2020 finns fyra 
verksamhetsmässiga mål formulerade, dessa presenteras och följs upp 
i årsredovisningen: 

- Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.

- Andelar elever i ÅK 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska 
öka varje år med 2017 som basår.

- Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankningen årets miljökommun 
och vara bland de 100 bästa 2020 med 2019 som bas.

- Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två 
åren med två procent årligen med december 2018 som bas.

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 34 verksamhetsmål 
(inklusive det ekonomiska målet). Enligt kommunen egen bedömning 
har 10 (29 %) uppfyllts, 3 (9 %) delvis uppfyllts, 11 (32%) ej uppfyllts,    
9 (26%) påbörjat samt 1(3%) ej påbörjat

Under avsnittet Måluppfyllelse kommenteras måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges mål. Denna uppföljning har ingen koppling till 
utfallet av nämnders och bolags mål. Kommunen bedömer att 
fullmäktigemålet kring antalet invånare kommer att uppfyllas. Övriga tre 
fullmäktigemål bedöms inte uppfyllas. 

Bedömning:

Vi saknar en sammanfattande bedömning om kommunens syn på 
måluppfyllelsen av de kommunövergripande målen kopplat till god 
ekonomisk hushållning.

Presentationen av målen är otydlig och kommunen gör inte någon 
samlad bedömning av om resultatet av fullmäktigemålen är tillräckligt 
för att kommunen ska anses ha uppnått god ekonomisk hushållning 
eller inte. 

Då kommunstyrelsen inte gör någon bedömning kan inte heller 
revisionen göra en utvärdering av denna bedömning. Vi kan därför inte 
uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är tillräcklig för att 
kommunen ska anses bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk 
hushållning eller inte. 

Vi rekommenderar kommunen att se över sin målstyrning och förtydliga 
både uppföljning av mål och sin utvärdering av om kommunen uppfyller 
god ekonomisk hushållning eller inte.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

Årets resultat uppgår till 7,6 mnkr vilket är 1,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 6,5 mnkr. Verksamhetens intäkter har minskat med ca 9,7 % (9,7 
mnkr) medan kostnaderna har ökat med ca 3,5 % (22,5 mnkr) jämfört med fg år. Minskningen av intäkter beror främst på att kommun fg.år intäktsförde en stor 
del av flyktingfonden samt att de fick mer bidrag från migrationsverket. Kostnadsökningen är främst hänförliga till placeringar inom IFO och ökade kostnader 
för gymnasieskolan samt att utgifterna för ekonomiskt bistånd har ökat.

Socialnämnden som visar en budgetavvikelse om – 4,5 mnkr vilket kompenseras av ett överskott finansförvaltningen där det finns en budgetavvikelse på + 
7,4 mnkr. För finansförvaltningen beror överskottet i huvudsak på ökade statsbidrag samt sjuklöneersättningar hänförliga pandemin. Kommunen har på 
totalen en positiv budgetavvikelse om 1,1 mnkr.

Kommunen har inte tillämpat exploateringsredovisning utan har istället redovisat dessa investeringar som pågående anläggningstillgångar, även de delar som 
avser tomter till försäljning. Vinster från försäljningar av tomter som genomförts genom åren har bokförts som en minskning av anläggningstillgångar. De 
borde bokförts som intäkter när de såldes. Efter en genomgång av felaktiga transaktionerna är bedömningen att 3,4 mnkr ska bokas om från 
anläggningstillgångar till intäkter. Detta påverkar balansräkningen med samma belopp. Detta kommer enligt kommunen att åtgärdas under 2021.

Bedömning:
Vår bedömning är att de fel och avvikelser från god redovisningssed som anges ovan är väsentliga men inte så väsentliga att de påverkar vår bedömning om 
kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild eller inte. Vi bedömer att resultaträkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat 
och ställning per 2020-12-31.

KOMMUN
Belopp i mnkr 2020 Budget 2020 2019 2018
Verksamhetens nettokostnader -576 9 -568,6 -541,7 -510,8 
Förändring i %, jmf med föregående år 6,5 6,0 8,0 
Skatteintäkter och statsbidrag 582,9  577,6 548,1  521,4  
Förändring i %, jmf med föregående år 6,3 5,1 6,4 
Finansnetto 1,5 -2,5 1,8 2,6 
Årets resultat 7,6 6,5 8,2 13,3 
Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag % 98,7 98,9 98,5 97,4 



11© 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

2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

Anläggningstillgångar har minskar 33,4 mnkr mot föregående år vilket beror på att kommunen har avyttrat obligationer under året. Dessa tillgångar 
redovisas i år istället som kassa under omsättningstillgångar. Efter avyttringen finns obligationer kvar till ett värde om 92 mnkr. Obligationer skall i 
bokföringen tas upp till verkligt värde, det vill säga i de fall obligationens marknadsvärde överstiger anskaffningsvärdet så skall värdet i bokföringen 
justeras till detta högre värde. Kommunen följer inte de nya reglerna avseende redovisning till verkligt värde av finansiella tillgångar men felet uppgår 
endast till 269 tkr i årets bokslut varför vi inte bedömer detta som ett väsentligt fel. Vi rekommenderar dock kommunen att följa LKBR även i detta fall. 

Som nämnts i kapitlet om resultaträkningen har kommunen även gjort avsteg från god sed avseende exploateringsredovisning, kommunen har 
redovisat dessa investeringar som pågående anläggningstillgångar, även de delar som avser tomter till försäljning. Exploateringsfastigheter skall 
redovisas som omsättningstillgångar. Vinster från försäljningar som genomförts för flera år sedan har inte redovisats i resultaträkningen utan istället 
minskat värdet på anläggningstillgångar. Efter en genomgång av felaktiga transaktionerna är bedömningen att 3,4 mnkr ska bokas om från 
anläggningstillgångar till intäkter. Detta påverkar balansräkningen med samma belopp. Detta kommer enligt kommunen att åtgärdas under 2021.

Per 2020-12-31 finns cirka 2,5 mnkr bokfört som skuld relaterat till verksamhet som bedrivits med bidrag från Migrationsverket. Då underlagen till 
balansposten inte är tydliga har vi svårt att uttala oss om vilken del av denna post som enligt god redovisningssed kan periodiseras till 2020 men som 
beskrivits ovan så borde majoriteten av dessa bidrag intäktsföras 2020 eller dessförinnan. 

Bedömning
Vår bedömning är att de fel och avvikelser från god redovisningssed som anges ovan är väsentliga men inte så väsentliga att de påverkar vår bedömning 
om kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild eller inte. Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens 
resultat och ställning per 2020-12-31.

Belopp i mkr
Kommunen Koncernen

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Balansomslutning 597,7 595,7 1 293,8 1 186,2 
Redovisat eget kapital 326,4 318,8 360,1 343,9 

Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse 165,2 154,4 198,6 179,5
Redovisad soliditet 54,6 % 53,5 % 27,8 % 28,9 %

Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse 27,6 % 25,9 % 15,3% 15,1 %
Omsättningstillgångar 237,1 201,2 264,5 153,2 
Avsättningar 68,1 64,2 70,3 66,9 
Långfristiga skulder 0 0 680,9 611,3
Kortfristiga skulder 203,3 212,6 181,4 164,1 
Balanslikviditet 116,6 % 94,8 % 145,8% 93,4%
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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.

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:
Vår bedömning är att informationen kring resultatet och det ekonomiska utfallet för kommunens nämnder och bolag framgår av 
årsredovisningen. Kommunen har dock inte anpassat redovisningen till den nya kraven som framgår av LKBR och RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning. Kommunen bör till nästa år förtydliga driftsredovisningen och säkerställa att den är i linje med RKR R14.
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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:
Kommunen redovisar inte investeringarna per nämnd men per investering i den ekonomiska redovisningen. 
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen kan stärkas med analyser och beskrivningar av större 
investeringsprojekt, förklaringar till budgetavvikelser och eventuella avvikelser i större projekts tidsplaner. 

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 avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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