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1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens årsredovisning för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31. Uppdraget ingår 

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015. 

Årsredovisningen bedöms redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Årets positiva resultat innebär att kommunen lever upp till kommunallagens krav 

på en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen föreslår även i år att en del av 

överskottet avsätts till resultatutjämningsreserven. 

Utfallet bedöms i stort vara förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering att verksamhetens utfall 

delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen uppfyller kraven på rättvisande 

räkenskaper och är i stort upprättad i enligt god redovisningssed.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 

kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 

regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings-

nämndens normering.  

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 

årsredovisningens upprättande. 

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas 

på det sätt som fullmäktige bestämmer. 

 

2.2. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-

nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-

en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas 

årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 

följande revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-

hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 

utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 

med balanskravets regler? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 

avseende god ekonomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 

följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

 sammanställd redovisning 
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Den översiktliga granskningen har utförts för att i rimlig grad kunna bedöma om 

årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild 

menas att årsredovisningen inte innehåller 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 informa-

tion som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit 

fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Granskningen introduceras genom kontakter och samplanering med kommunens 

ekonomikontor. Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och 

granskning av räkenskapsmaterial. 

2.3. Revisionskriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 

kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige.  

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen 

 Kommunal redovisningslag 

 Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning  

 Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 

  



 

Arvidsjaurs kommun 
April 2016 4 av 7 
PwC 

 

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 stort 

överensstämmer med kraven i KRL. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 

Analysen av kommunens resultat och ekonomiska ställning ger en rättvisande bild. 

I förvaltningsberättelsen görs en analys av det ekonomiska utfallet och utvecklingen 

av kommunens tillgångar och skulder.   

Utöver den ekonomiska rapporteringen innehåller förvaltningsberättelsen bland 

annat en omvärldsanalys, avsnitt om näringsliv, arbetsmarknad och medarbetare. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1. 

Sjukfrånvaron fortsätter att stiga och uppgick 2015 till 6,4 % (6,1 %).  

En stor del av innehållet tas upp av dels verksamhetsblocksindelad rapportering och 

dels nämnders och enheters rapportering av sina respektive verksamheter. Ett 

utvecklingsområde är att se över möjligheten att komprimera rapporteringen i form 

av att kommunstyrelsen i större utsträckning lämnar en sammanfattande 

rapportering utifrån den verksamhet som bedrivits i kommunen. Det ligger också 

ett ansvar på att målutvärdering och bedömning ska göras av styrelsen snarare än 

att bara sammanställa det nämnderna rapporterar. 

Information om den samlade ekonomin och verksamheten, även den som bedrivs i 

bolagen, bör på ett tydligare sätt framgå av förvaltningsberättelsen i enlighet med 

RKR 8.2. 

3.1.1.2. Drifts- och investeringsredovisning 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att driftredovisningen ger en rättvisande bild av hur utfallet förhåller 

sig till fullmäktiges budget. Samtliga nämnder redovisar positiva budgetavvikelser, 

undantaget miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden som överskrider budget med 0,7 

mnkr. Liksom föregående år så har fler brandutryckningar i räddningstjänsten än 

beräknat bidragit till att nämnden inte håller sin budget. Kommunstyrelsens 

positiva budgetavvikelse på 7,8 mnkr förklaras främst av överskott inom 

flyktingverksamheten. Inom barn- och utbildningsnämnden redovisas också ett 

överskott och det uppgår till 5,3 mnkr. Orsaker till detta är uppdragsutbildningar på 

Sandbackaskolan samt en hel del riktade bidrag som erhållits. 
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Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

årets investeringar. Årets investeringar uppgår till 22,2 mnkr. Större investeringar 

har skett på fastighetssidan, inom VA-verksamheten samt inom IT-enheten. 

3.1.2. Balanskrav  

Bedömning och iakttagelser 

Vi instämmer i kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts. Utifrån 

balanskravsutredningen föreslår kommunstyrelsen att en avsättning till 

resultatutjämningsreserv på 4,8 mnkr ska göras. 

3.1.3. God ekonomisk hushållning 

Bedömning och iakttagelser 

Utfallet bedöms i stort vara förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering att verksamhetens utfall 

delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål. 

3.1.3.1. Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 

som fastställts av fullmäktige: 

Av fullmäktige fastställda finansiella mål
Måluppfyllelse,     

KS bedömning

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsv ara 2  % av  

skatteintäkterna.
Ja

Voly mökningarna av  v erksamhetens nettokostnad per år ska inte v ara 

högre än skatteunderlagets utv eckling.
Ja

Minskningen av  anläggningstillgångar ska balanseras med motsv arande 

minskning av  skulder eller ökning av  finansiella tillgångar så att 

soliditeten inte försämras.

Ja

Nettoinv esteringarna för skattefinansierad v erksamhet bör under en 

mandatperiod inte öv erstiga 45 mnkr.
Ja

Kommunens tillgångar ska v årdas så att framtida generationer inte 

förorsakas onödiga kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar 

ska underhållas så att v ärdet inte försämras mer än normalt.

Nej/delvis

 

Fyra av de fem finansiella målen bedöms som uppfyllda. Däremot uppnås inte 

målet om att kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte 

förorsakas onödiga kostnader beroende på eftersatt underhåll. En åtgärd för att få 

utrymme för ökat fastighetsunderhåll har gjorts genom en höjning av internhyran.  
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3.1.3.2. Mål för verksamheten 

Av förvaltningsberättelsen framgår att kommunstyrelsen gör bedömningen delvis 

måluppfyllelse för fullmäktiges tre övergripande mål för verksamheten: 

 En positiv befolkningsutveckling och tillväxt 

 Ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet 

 Miljöhänsyn i all verksamhet 

Bedömningen är att uppfyllelsen av målet om miljöhänsyn försämrats något och 

uppfyllelsen av de andra två målen förbättrats något i jämförelse med föregående 

år. Bedömningen baseras liksom tidigare på en oviktad sammanställning av 

nämndernas mål- och nyckeltalsutvärdering. För 2016 har nya mål antagits. 

3.2. Rättvisande räkenskaper 
3.2.1. Resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultaträkningen i huvudsak uppfyller KRL:s krav och i övrigt är 

upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att resultaträkningen ger 

en i stort sett rättvisande bild av årets resultat.  

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos. 

Resu lt a t rä kn in g 
Ut fa ll  

2015

Bu dget  

2015

Bu dget -

a v v ikelse

Ut fa ll  

2014

Verksamhetens intäkter 1 69 7 1 9 1 49 064 20 655 1 54 1 34

Verksamhetens kostnader -544 581 -537  632 -6 949 -521  97 1

Av skriv ningar -1 3  601 -1 2 900 -7 01 -1 6 650

Verksamhetens nettokostnader -388 463 -401 468 13 005 -384 487

Skatteintäkter 281  594 283 308 -1  7 1 4 27 3 51 8

Generella statsbidrag och utjämning 1 1 8 7 34 1 1 9 550 -81 6 1 20 7 96

Summa skatter och statsbidrag 400 328 402 858 -2 530 394 314

Finansiella intäkter 1  057 1  000 57 1  1 89

Finansiella kostnader -60 -1 00 40 -86

Årets resultat 12 862 2 290 10 572 10 930

 

Årets resultat på 12,9 mnkr är en positiv avvikelse mot budget med 10,6 mnkr. 

Förklaringar till de större avvikelserna framgår nedan: 

 Högre verksamhetsintäkter, bland annat i form av flyktingersättning, riktade 

statsbidrag till skolan, återbetalning från AFA Försäkring. 

 Högre verksamhetskostnader, till stor del beroende på extra pensionsinlösen 

motsvarande återbetalningen från AFA (4,3 mnkr). Även ökade kostnader för 

flyktingmottagandet bidrar till avvikelsen mot budget. 
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 Både skatteintäkter och generella statsbidrag blev sammantaget 2,5 mnkr 

lägre än beräknat. 

Balansräkningen bedöms i stort ge en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, 

skulder och eget kapital. Vidare bedöms balansräkningen vara uppställd enligt KRL 

och omfattar tillräckliga noter.  

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av 

kommunens materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Kommunen har under 

2015 börjat tillämpa denna princip på nya investeringar och vad avser 

skolfastigheter har även justeringar gjorts bakåt i tiden. 

Föregående års påpekanden, om att avsättningen för ”prestationsersättningar” (0,9 

mnkr) inte uppfyllde kraven på en avsättning utan är framtida 

verksamhetskostnader samt att pensionsavsättning till förtroendevalda (1,1 mnkr) 

inte var upptagen som avsättningen, har hörsammats och korrigerats till årets 

bokslut. 

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-

teringar och att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar 

av årsredovisningen. Årets kassaflöde är liksom föregående år positivt, 14,3 mnkr 

(14,7 mnkr). 

3.2.2. Sammanställd redovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 

ekonomiska resultat och ställning. Kommunkoncernens resultat uppgår till 16,7 

mnkr (16,0 mnkr). 

3.2.3. Tilläggsupplysningar 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar i stort uppfyller KRL:s krav 

och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed. 

Avvikelser från god redovisningssed som framgår av årsredovisningen är att 

tomtmark till försäljning redovisas som anläggnings- istället för som 

omsättningstillgång och att leasingavtal inte redovisas enligt rekommendation. 
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