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1. Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat kommunens 
årsredovisning. Syftet med granskningen är dels att bedöma om resultatet är 
förenligt med de mål för en god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat, 
dels att bedöma om årsredovisningen utformats i enlighet med god 
redovisningssed. 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och utveckling är oroande. 
Kommunen redovisar för år 2012 ett resultat på - 14,8 miljoner kronor. Kommunen 
lever med i och med detta resultat inte upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans. 

Årsredovisningen innehåller en uppföljning och redovisning av de finansiella och 
verksamhetsmässiga mål som fastställts av fullmäktige. Bedömningen är att 
kommunen för år 2012 inte uppnår god ekonomisk hushållning i det finansiella 
perspektivet. När det gäller det verksamhetsmässiga utfallet anser vi att 
kommunstyrelsen gör en alltför positiv bedömning av måluppfyllelsen. Vår 
uppfattning är att verksamhetens måluppfyllelse för år 2012 är relativt svag. 

Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla kraven på rättvisande 
räkenskaper och är i stort upprättad enligt god redovisningssed. Kommunen 
bedöms inte fullt ut följa gällande normgivning avseende värderingsfrågor: 

> KRL 6:7 Exploateringsmark. Avvikelsen redovisas öppet i årsredovisningens 
avsnitt "Upplysningar om redovisningsprinciper". 

Kommunen bedöms inte fullt ut lämna tilläggsupplysningar avseende: 

> RKR 10:2, RKR 12:1, RKR 13:1, RKR 18 och RKR 20. Avvikelse mot 13:1 
redovisas öppet i årsredovisningens avsnitt "Upplysningar om 
redovisningsprinciper". Information om övriga avvikelser mot god 
redovisningssed saknas i årsredovisningen. 

Kommunfullmäktiges beslut om att inte återställa 2012 års underskott bedöms vara 
förenligt med vad som enligt god sed kan anses som synnerliga skäl. 

För att utveckla årsredovisningen lämnas följande rekommendationer: 

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

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

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. 

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 

• sammanställd redovisning 

Underlag till årsredovisningens olika delar har granskats. 
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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. 

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. 
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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 bedömning av resultat och ställning 
I olika delar av förvaltningsberättelsen återfinns redovisning och analys kring 
kommunens ekonomi. Analys och bedömning bedöms i allt väsentligt motsvara de 
krav som ställs i KRL. 

Av redovisningen framgår bl a att verksamhetens nettokostnader ökat mer än 
erhållna skatteintäkter. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under räken-
skapsåret. Redovisningen motsvarar de krav som ställs i KRL. 

Förväntad utveckling 
I avsnittet "framtid" redovisas den förväntade utvecklingen inom olika 
verksamheter. Redovisningen bedöms i stort motsvara de krav som ställs i KRL. 

Ett utvecklingsområde är att göra en tydligare koppling hur detta kommer att på-
verka kommunens ekonomi och prioriteringar inom olika områden. 

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. I övrigt lämnar redovisningen ett flertal personaluppgifter om i form 
av text och tabeller. 

Gemensamförvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk-
samhetens organisation och i viss utsträckning även upplysningar om ekonomin i 
koncernföretagen. Redovisningen bedöms i stort motsvara kraven i RKR 8.2. 

Den gemensamma förvaltningsberättelsen kan utvecklas i fråga om "analys", 
"händelser av väsentlig betydelse" och "förväntad utveckling". Idag återfinns denna 
information istället i bolagens verksamhetsberättelser. 

Pensionsförpliktelser 
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions-
förpliktelser i enlighet med RKR 7.1. 
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Andra förhållanden som har betydelse för styrning och 
uppföljning av verksamheten 
Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. 
Förvaltningsberättelsen innehåller en mängd finansiella mätetal. Däremot sker det 
inte på motsvarande sätt en redovisning av kvalitet och verksamhet. 

Ett utvecklingsområde är att eftersträva en bättre balans mellan information och 
analys av ekonomi och verksamhet. 

	

3.1.1.2. 	Investeringsredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av 
årets investeringar. Redovisningen bedöms motsvara de krav som ställs i KRL. 

Årets investeringar uppgår till 13,4 miljoner kr, vilket är 12,6 miljoner kronor lägre 
än budget. 

Till kommande år kan investeringsredovisningen utvecklas under rubriken 
"återstående budget", redovisning per politiskt organ i stället för enskilda projekt 
samt prognos för ännu inte slutförda investeringsprojekt. 

	

3.1.1.3. 	Driftredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Redovisningen bedöms uppfylla de 
krav som ställs i KRL. 

Driftsbudgetens utfall redovisas per nämnd där nettokostnaden jämförs med 
årsbudgeten. 

Driftredovisning, miljoner Budget Utfall Budget- 
kr 2012 2012 avvikelse 
Kommunstyrelse 57,5 56,3 1,3 
Barn- och 
utbildningsnämnd 128,4 138,0 -9,6 
Socialnämnd 147,8 159,3 -11,4 
Miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnd 7,4 7,5 -0,1 
Fullmäktige, revision 2,3 2,2 0,1 

Summa 343,4 363,2 -19,8 

Av redovisningen framgår att nämnderna sammantaget redovisar ett underskott i 
förhållande till tilldelad budget på 19,8 miljoner kr. Den samlade budgetavvikelsen 
uppgår till 5,8 %. 

Driftredovisningen lämnar information som förklarar redovisade avvikelser. 
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3.1.2. Balanskrav 
Bedömning och iakt-tagelser 
KRL 4:4 ställer krav på att förvaltningsberättelsen lämnar upplysning om 
kommunens efterlevnad av det lagstadgade balanskravet. 

Vi instämmer i kommunstyrelsens bedömning att balanskravet inte har uppfyllts för 
år 2012. Kommunen redovisar för år 2012 ett driftresultat på -14,8 miljoner kr 

Kommunfullmäktige har 2012-11-26 § 178 beslutat att synnerliga skäl ska åberopas 
för att inte återställa underskott hänförliga till följande områden: 

• Flygskolans avveckling 
• Förtida pensionsinlösen 

I förvaltningsberättelsen redovisas följande balanskravsutredning: 

Miljoner 
Balankravsutredning kr 
Underskott f g år 
Underskott år 2012 	 -14,9 

Synnerliga skäl 
Avveckling av flygförarutbildning 	 5,8 
Pensionsinlösen 	 10,4 
Justerat resultat 	 1,3 

Av utredningen framgår att kommunen redovisar ett mindre driftöverskott om 
kostnader hänförliga till flygskolan och pensionsinlösen exkluderas. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak uppfyller KRL:s krav avseende 
upplysningar kring hanteringen av negativt resultat. En brist är att 
förvaltningsberättelsen saknar information om fullmäktiges beslut § 178/12. 

Utifrån granskning av underlag görs bedömningen att fullmäktiges beslut om 
synnerliga skäl är förenligt med vad som enligt god sed kan anses som synnerliga 
skäl. 

3.1.3. God ekonomisk hushållning 
Bedönming och iakttagelser 
KRL 4:5 ställer krav på att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning ska 
utvärderas i förvaltningsberättelsen. 

Av förvaltningsberättelsen framgår att kommunstyrelsen gör bedömningen att 
redovisat verksamhetsresultat för år 2012 i hög grad är förenligt med 
kommunfullmäktiges mål. När det gäller det finansiella resultat gör styrelsen 
bedömningen att verksamheten endast nått ett (i) av fem mål. 

Förvaltningsberättelsen saknar en tydlig sammantagen bedömning om redovisat 
resultat för år 2012 är förenligt med kommunfullmäktiges mål för ekonomi och 
verksamhet. 
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Vår uppfattning är att redovisat resultat för år 2012 inte i tillräcklig grad är förenligt 
med kommunfullmäktige övergripande mål för verksamhet och ekonomi. 

3.1.3.1. 	Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 
som fastställts i budget 2012: 

Finansiella mål, fastställda av fullmäktige 	Wall 2012 
	

Måluppfijllelse, 
KS bedömning 

Årets resultat ska under en mandatperiod i 	Resultat: -5,8 % 	 Nej 
genomsnitt motsvara 2 % av skatteintäkter 

Volymökningen av verksamhetens 	Volymökning 
	

Nej 
nettokostnad per år ska inte vara högre än 	Nettokostnad: +6,7 % 
skatteunderlagets utveckling 	 Skatteunderlag: + 1,9 %. 

Minskning av anläggningstillgångar ska 	Soliditeten (inkl och exkl 	Nej 
balanseras med motsvarande minskning av pensionsavsättning) har 
skulder eller ökning av finansiella tillgångar minskat jämfört med år 
så att soliditeten inte försämras 2011 

Nettoinvesteringarna för skattefinansierad 	År 2009-2012: 42,3 	 Ja 
verksamhet bör under en mandatperiod inte miljoner kr 
överstiga 45 mnkr 

Kommunens tillgångar ska vårdas så att 	Mätetal saknas 	 Delvis 
framtida generationer inte förorsakas 
onödiga kostnader. Kommunens fastigheter 
och anläggningar ska underhållas så att 
värdet inte försämras mer än normalt 

Av redovisningen framgår att verksamheten uppnått mål avseende 
investeringsvolym. När det gäller mål avseende driftresultat, nettokostnader, 
soliditet och värde på anläggningstillgångar redovisas inte måluppfyllelse. 

Vi delar kommunstyrelsens bedömning att redovisat resultat i det finansiella 
perspektivet inte är förenligt med fastställda mål. 

3.1.3.2. Mål för verksamheten 
I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens övergripande 
mål som fastställts av fullmäktige: 

Verksamhetsmål, fastställda av fulhnäktige Utfall 2012 
	

Måluppfilllelse, 
KS bedömning 

En positiv befolkningsutveckling och tillväxt KS och nämndernas 	Målet i hög grad uppfifilt 
mätetal 
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Ökad samverkan, koncerntänk och 	KS och nämndernas mål 	Målet i hög grad uppfyllt 
effektivitet 	 och mätetal 

Miljöpåverkan 	 KS och nämndernas mål 	Målet i hög grad uppfyllt 
och mätetal 

Av redovisningen framgår att verksamheten i hög grad uppnått fastställda mål. 
Bedömningarna baseras på de mål och mätetal som formulerats av 
kommunstyrelsen och nämnderna. 

Vår uppfattning är att kommunstyrelsen i flera avseenden gör en alltför positiv 
bedömning av måluppfyllelse för övergripande mål. Vår granskning visar att 
följande inträffat under år 2012: 

• Kommunen har minskat sin befolkning, 
• Antalet anställda inom kommunens geografiska område har minskat 
• Antalet öppet arbetslösa har ökat 
• Effektivitet inom kommunens samlade verksamhet har minskat (redovisad 

kostnad jämfört med kvalitet) 

Till kommande år bör det bli en tydligare koppling (röd tråd) mellan övergripande 
mål och de mätetal som används för att utvärdera verksamhetens måluppfyllelse. 

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. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt 
väsentligt rättvisande bild av årets resultat. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år. 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2011 Wall 2012 

Verksamhetens intäkter 166,9 164,9*  
Verksamhetens kostnader -514,0 -536,4**  
Avskrivningar - 14,9 -14,6 
Verksamhetens nettokostnader -362,0 -386,2 
Skatteintäkter 249,3 255,7 
Generella statsbidrag 114,1 114,6 
Summa skatter och statsbidrag 363,4 370,3 
Finansiella intäkter 0,9 1,6 
Finansiella kostnader -0,8 -o,5 

Årets resultat 1,5 -14,8 

* 9,0 mnkr avser återbetalning av AFA-medel för åren 2007 och 2008. 
**10,4 mnkr avser pensionsinlösen 
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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. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och 
omfattar tillräckliga noter. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är 
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i 
KRL. 

Kommunen avviker från god redovisningssed avseende värderingsfrågor enligt 
följande: 

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

3.2.3. Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-
teringar. Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av 
årsredovisningen. 

3.2.4. Sammanställd redovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 
ekonomiska ställning och åtaganden. Noter finns i tillräcklig omfattning. 
Konsolideringen omfattar de företag i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. 

Kommunkoncernen redovisar för år 2012 ett driftresultat på -13,9 mnkr, vilket är 
13,5 mnkr sämre än motsvarande resultat år 2011. 

3.2.5. Tilläggsupplysningar 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar i stort 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. 

Följande rekommendationer har kommunen inte följt fullt ut: 
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• RKR 10:2 Avsättningar och ansvarsförbindelser 

• RKR 12:1 Redovisning av immateriella tillgångar 

• RKR 13:1 Redovisning av hyres-/leasingavtal 

• RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning 

• RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och skulder 

Avvikelsen mot RKR 13:1 redovisas öppet i avsnittet "Upplysningar om 
redovisningsprinciper". 

2013-05-02 

Bo Rehnberg 
Projekt- och uppdr4ledare 
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