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ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunrevisionen

SKRIVELSE

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Fullmäktige i Arvidsjaurs kommun
Organisationsnummer 212000-2650

Revisionernas bedömning av årsredovisning 2019

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat årsredovisningen för 2019. Uppdraget utgör en obligatorisk del av den årliga granskningen.
Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag och god
redovisningssed. Samt om resultatet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.
Vår sammanfattande bedömning är:


Att årsredovisningen redogör för verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och
den ekonomiska ställningen.



Att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed som den
kommer till yttryck i Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).



Att utfallen i årsredovisningen delvis är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv.



Att utfall för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv inte medger en
revisionell bedömning.

Årets resultat, 7,5 mnkr, är 6,6 mnkr högre än budget, 8,0 mnkr bättre än föregående år och
innebär att kommunen efterlever balanskravet.
Viktigare iakttagelser som gjorts under granskningen är:


Från 2019 har en ny kommunal redovisningslag införts samtidigt som rekommendationerna från RKR uppdaterats och anpassats. Med undantag för redovisning av leasing
har kommunen gjort tillräckliga anpassningar till normgivningen för att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi:


Att kommunens mål för god ekonomisk hushållning i verksamhetsperspektivet utvecklas så att uppföljning, utvärdering och revision kan ske.



Avsnittet Väsentliga personalförhållanden kan förbättras genom att även redovisa medelantalet medarbetare i kommunen beräknade som totalt arbetade timmar i förhållande till en normal årsarbetstid.



Att Investeringsredovisningen från och med år 2020 kompletteras med de kommunala
koncernföretagens investeringar som är av principiell karaktär.

Bilaga: Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2019, EY

2(2)

Lars Holmkvist

Mikael Betsvall

Rikard Lundström

skrivelsen godkänd via mail
den 11 maj kl. 16.26

skrivelsen godkänd via mail
den 11 maj kl. 16.28

skrivelsen godkänd via mail
den 11 maj kl. 15.50

Jan-Olof Lundmark

Anna Nilsson

skrivelsen godkänd via mail
den 11 maj kl. 15.55

skrivelsen godkänd via mail
den 11 maj kl. 15.41

Bilaga: Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2019, EY

Revisionsrapport 2019
Genomförd på uppdrag av revisorerna
Maj 2020

Arvidsjaurs kommun
Granskning av årsredovisning 2019

Innehåll
1.

Sammanfattning ......................................................................................................... 2

2.

Inledning ..................................................................................................................... 3
2.1. Bakgrund................................................................................................................. 3
2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning .................................................................... 3
2.3. Revisionskriterier ..................................................................................................... 3
2.4. Genomförande ........................................................................................................ 4

3.

Granskningsresultat .................................................................................................. 5
3.1. Förvaltningsberättelse ............................................................................................. 5
3.2. Räkenskaper ........................................................................................................... 9

1

1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat årsredovisningen för 2019. Uppdraget utgör en obligatorisk del av den årliga granskningen.
Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag och god
redovisningssed. Samt om resultatet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning.
Vår sammanfattande bedömning är:


Att årsredovisningen redogör för verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen.



Att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed som den
kommer till yttryck i Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).



Att utfallen i årsredovisningen delvis är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv.



Att utfall för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv inte medger en
revisionell bedömning.

Årets resultat, 7,5 mnkr, är 6,6 mnkr högre än budget, 8,0 mnkr bättre än föregående år och
innebär att kommunen efterlever balanskravet.
Viktigare iakttagelser som gjorts under granskningen är:


Från 2019 har en ny kommunal redovisningslag införts samtidigt som rekommendationerna från RKR uppdaterats och anpassats. Med undantag för redovisning av leasing har kommunen gjort tillräckliga anpassningar till normgivningen för att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi:


Att kommunens mål för god ekonomisk hushållning i verksamhetsperspektivet utvecklas så att uppföljning, utvärdering och revision kan ske.



Avsnittet Väsentliga personalförhållanden kan förbättras genom att även redovisa
medelantalet medarbetare i kommunen beräknade som totalt arbetade timmar i förhållande till en normal årsarbetstid.



Att Investeringsredovisningen från och med år 2020 kompletteras med de kommunala
koncernföretagens investeringar som är av principiell karaktär.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
I Lag om kommunal redovisning (KBRL) regleras externredovisningen för kommuner och
regioner. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.
När det gäller nämndernas redovisning, ska den enligt kommunallagen utformas på det sätt
som fullmäktige bestämmer och granskas i Arvidsjaur kommun inom ramen för den grundläggande granskningen.
2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
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
bokföring och redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12 kap. 2 §) avge
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Redogör årsredovisningen för verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och
den ekonomiska ställningen?



Är årsredovisningen i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed som den
kommer till uttryck i LKBR och rekommendationer från RKR?



Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler i kommunallagens 11 kap. 1, 5, 12, 13, 14 §§?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige enligt kommunallagen
11 kap. 1, 6 §§ beslutat om, avseende god ekonomisk hushållning?

2.3. Revisionskriterier
Granskningen innebär en bedömning av om årsredovisningens innehåll motsvarar normgivning och att de redovisade utfallen är förenliga med kommunallagen och kommunens egna
styrdokument. Kriterier för bedömningarna hämtas från:


Kommunallagen



Lagom om kommunal bokföring och redovisning



Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning



Riktlinjer för god ekonomisk hushållning



Fullmäktiges budget
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2.4. Genomförande
Granskningen omfattar:


Förvaltningsberättelsen



Resultaträkning



Kassaflödesanalys



Balansräkning



Sammanställd redovisning



Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och regioner, med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”.
Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv 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 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.
Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och registeranalyser.
Övergången till ny redovisningsdag och nya rekommendationer från RKR har gjorts inför och
under upprättandet av årsredovisningen (se Revisionsrapport: Granskning av kommunens
anpassning till ny redovisningslagstiftning). Iakttagelser som därvid gjorts har därför i allt väsentligt beaktats.
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3. Granskningsresultat
3.1. Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen ska i och med införandet av LKBR och RKR R15 Förvaltningsberättelse ha följande underrubriker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översikt över verksamhetens utveckling
Den kommunala koncernen
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Balanskravsresultat
Väsentliga personalförhållanden
Förväntad utveckling

Om inte annat anges i R15 ska under varje huvudrubrik upplysningar lämnas om så väl kommunen som juridisk person och som koncern.
Kommentar: Arvidsjaurs årsredovisning struktur och rubriksättning har fullt ut anpassats enligt karven ovan. Till kommande år kan förvaltningsberättelsen kompletteras med fler uppgifter för koncernen.
3.1.1. Översikt över verksamhetens utveckling
Utvecklingen ska redovisas genom att aktuellt år jämförs med tidigare år och väsentliga förändringar kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan föregående år som längre trender. Lämpligtvis sker redovisningen i tabellform.
Kommentar: Kommunens beskriver utvecklingen den senaste femårsperioden i tabellform.
Tabellens nyckeltal är de av RKR rekommenderade med undantag för att det saknas några
nyckeltal för kommunkoncernen, t.ex. Antal anställda och Investeringar. Arvidsjaur har också
lagt till uppgifter om skattesatser och mandatfördelning.

3.1.2. Den kommunala koncernen
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter som ingår i
den kommunala koncernen. Upplysningar ska också lämnas om privata utförare om de är av
väsentlig betydelse. Beskrivningen kan ske med stöd av ett eller flera organisationsscheman/tablåer.
Kommentar: Den kommunala koncernen, dess enheter och förändringar under året beskrivs
verbalt i text och på ett överskådligt sätt i form av ett organisationsschema.
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3.1.3. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana förhållanden som inte redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen av den
kommunala koncernens och kommunens resultat eller ekonomiska ställning.
Avsnittet bör bestå av avsnitt enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Makroekonomiska förhållanden och händelser
Befolkningsutveckling
Arbetsmarknad
Betydande avtal och regelförändringar
Utbildning
Vård och omsorg

Övrigt krav på innehåll i detta avsnitt är:
• Analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt vidtagna åtgärder. Upplysningar ska särskilt lämnas för finansiella risker och hur de hanterats.
•

Upplysningar om de totala pensionsförpliktelserna för kommunkoncernen och kommunen samt en uppföljning av fullmäktiges riktlinjer för förvaltningen av pensionsmedel enligt normerat schema.

•

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet kan också redovisas i avsnittet

Kommentarer: Avsnittet ”Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning” innehåller
främst uppgifter om makroekonomi, befolkning och arbetsmarknad samt pensionsförpliktelser och pensionsmedel. Risker och osäkerhetsfaktorer samt de större verksamheterna kommenteras sparsamt. Till en del lämnas framåtriktad information i avsnittet. Dels hör den
hemma i avsnittet: Förväntad utveckling, dels bedöms den väl optimistisk med anledning av
pågående virus-pandemin.

3.1.4.

Händelser av väsentlig betydelse

Upplysning ska lämnas om hur händelser av väsentlig betydelse påverkar de finansiella rapporterna. Upplysningen kan exempelvis innehålla beskrivningar utifrån nettoinvesteringar,
skulder, intäkter, kostnader, och årets resultat. Lämpligtvis används underrubriker enlig nedan:
•
•
•
•
•

Köp, försäljning, etablering och nedläggning av verksamhet
Omstruktureringar
Ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten
Större investeringar
Betydande rättstvister

Kommentarer: Arvidsjaurs avsnitt är relativt kortfattat och omfattar bara kommunens verksamhet i förvaltningsform, den kompletterande information som kunde ingått i avsnittet finns
spridd på andra ställen i årsredovisningen. Den pågående viruspandemin är en händelse efterbalansdagen av väsentlig betydelse borde omnämnt även om den vid tillfället inte påverkat kommunens ekonomi eller verksamhet.
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3.1.5. Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga aspekter avseende styrning, uppföljning och intern kontroll för den kommunala koncernen och kommunen. Avsnittet
kan beskriva:
• Ansvarsstruktur – styrenheter
• Centrala styrdokument
• Mål, budget och ramar
• Planering, uppföljning och uppsikt
• Intern kontroll
Kommentar: Avsnittet är relativt kortfattat och beskriver hur fullmäktige styr den kommunala
verksamheten som utförs av nämnder. Kommunstyrelsens roll samt arbetet med den interna
kontrollen berörs inte.

3.1.6. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse
för god ekonomisk hushållning (enligt kommunallagens 11 kap. 6 § första och andra stycket)
uppnåtts och följts. Revisorerna ska bedöma om utfallen i årsredovisningen är förenliga med
fullmäktigemålen.
Kommentarer: Observera att kommunallagen förutsätter att det finns definierade verksamhetsmål som har bäring på ekonomi, dvs verksamhetens prestationer, resursförbrukning och
kvalitet. Sådana fullmäktigemål saknas, varför ingen bedömning görs i det avseendet.
När det gäller de finansiella målen bedömer vi att de är förenliga med de finansiella målen.
Se nedanstående tabell:
Fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning

Redovisat utfall i
förvaltningsberättelsen

Revisonens bedömning

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av
skatteintäkterna

Måluppfyllelse

Volymökningen av verksamhetens
nettokostnader per år ska inte vara
högre än skatteunderlagets utveckling
Soliditeten ska uppgå till minst 65 %
innan 2019
Eget kapital ska senast 2019 vara
minst lika stort som ansvarsförbindelsen för pensioner

Måluppfyllelse

Resultatet har överstigit 1 % av skatteintäkter de senaste fem åren om
2018 års resultat justeras för genomförd extra pensionsinlösen. Måluppfyllelse.
Nettokostnaderna har sjunkit med
9,1 mnkr och skatter och utjämningsbidrag med 0,8 mnkr. Måluppfyllelse.
Kommunens soliditet uppgår 2019
till 62,8 %. Ej måluppfyllelse
Eget kapital 2019 uppgår till 251
mnkr och ansvarsförbindelsen för
pensioner uppgår till 127 mnkr.
Måluppfyllelse

Ej måluppfyllelse
Måluppfyllelse
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Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan
särskilda skäl finansieras med externa medel
Kommunens tillgångar ska vårdas så
att framtida generationer inte förorsakas onödiga kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar
ska underhållas så att värdet inte
försämras mer än normalt

Måluppfyllelse

Nettoinvesteringarna uppgår till
27,1 mnkr och är i sin helhet skattefinansierad. Måluppfyllelse

Måluppfyllelse.

Underhållsplaner finns för såväl fastigheter som gator med tillräcklig årlig reinvesteringsvolym. Måluppfyllelse.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning
vilket målsättningarna för soliditet och eget kapital ger uttryck för. Dessa nyckeltal kombinerat med avsnitten: Översikt över verksamhetens utveckling och Utveckling av intäkter, kostnader och resultat ger en bra bild av Arvidsjaurs kommuns ekonomiska ställning.
Till kommande år bör dock fullmäktigemål och nyckeltal för god ekonomisk hushållning i
verksamhetsperspektivet utvecklas så att uppföljning, utvärdering och revision kan ske.
3.1.7. Balanskravet
Balanskravet innebär att kommunens budget och årliga utfall ska vara positiva och att underskott ska återställas kommande år, såvida kommunfullmäktige inte beslutar om annat och
hänvisar till ”synnerliga skäl”. Beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens bestämmelser, ska i förvaltningsberättelsen följa ett föreskrivet schema.
Kommentar: Kommunen efterlever kommunallagens balanskrav. Det så kallade balanskravsresultatet uppgår till 8 mnkr och balanserade underskott från tidigare år finns ej. Kommunen redovisar balanskravsresultatet enligt normeringen.
3.1.8. Väsentliga personalförhållanden
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga personalförhållanden i den
kommunala koncernen och kommunen, bland annat ska upplysningar om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret lämnas. Kravet på sjukfrånvarostatistik omfattar endast kommunen.
Kommentar: Avsnittet innehåller uppgifter om antal anställda i kommunen, den obligatoriska
redovisningen av de anställdas frånvaro på grund av sjukdom samt en del övriga väsentliga
personalförhållanden.
Avsnittet kan förbättras genom att även redovisa medelantalet medarbetare i kommunen och
koncernen beräknade som totalt arbetade timmar i förhållande till en normal årsarbetstid.
3.1.9. Förväntad utveckling
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om kommunens och koncernens förväntade utveckling. Upplysningarna ska avse dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels
förväntningar som finns och som är baserade på konkreta kända förhållanden som berör
koncernen och kommunen direkt eller indirekt. De risker som och osäkerhetsfaktorer som är
förknippade med dessa förhållanden ska kommenteras.
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Kommentar: Avsnittet innehåller information om framtida utmaningar i form av demografi
och verksamhetsanpassningar. Den och innehåller dock ingen beskrivning av den förväntade
utvecklingen i form av budgeterade ekonomiska utfall och kassaflöden under de kommande
tre åren (uppgifter som finns i budget 2020). Med anledning av pågående virus-pandemin
bedömer vi generellt att de flesta framåtriktade uppgifter i årsredovisningen är behäftade
med osäkerhet.
3.2. Räkenskaper
3.2.1. Årets resultatutfall
Följande iakttagelser har vi gjort i samband med vår granskning av årets resultatutfall:



Årets resultat utvisar ett resultat i paritet med prognosen per augusti.
Resultatet är 6,6 mnkr bättre än budget. Avvikelserna avser verksamhetens nettokostnader, +16,2 mnkr och skatteintäkter mm, -9,5 mnkr.
 Resultatet i förhållande till föregående års utfall är 8 mnkr bättre, i huvudsak beroende på att verksamhetens nettokostnader är 9,1 mnkr lägre. Noteras ska dock att
utfallet 2018 påverkades med 20 mnkr till följd av att kommunen betalade av på pensionsskulden. Beaktas denna post är utfallet 12 mnkr sämre än föregående år.
Vi bedömer att jämförbarheten mellan åren är god då följande gjorts:


Föregående års resultaträkning har räknats om med anledning av ny lag och nya rekommendationer
 Prognosen som gjordes per augusti beaktade ny lag och nya rekommendationer
 Någon omräkning av budgeten för innevarande år har ej gjorts med anledning av ny
lag och nya rekommendationer.
RESULTATRÄKNING, mkr

Utfall

Prognos

Budget

Utfall

Avvikelse

Avvikelse

Avvikelse

2019

Augusti

2019

2018

prognos

budget

2018

Verksamhetens intäkter

154,0

157,2

170,0

-3,2

-16,0

Verksamhetens kostnader

-570,3

-569,4

-596,0

-0,9

25,7

Avskrivningar

-17,9

-17,7

-17,3

-0,2

-434,2

-429,9

-450,4

-443,3

-4,3

16,2

9,1

Skatteintäkter

315,1

314,8

312,4

305,3

0,3

2,7

9,8

Generella statsbidrag och utjämning

125,4

122,4

137,6

136,0

3,0

-12,2

-10,6

Verksamhetens resultat

6,3

7,3

-0,4

-2,0

-1,0

6,7

8,3

Finansiella intäkter

1,4

1,5

1,4

1,8

-0,1

0,0

-0,4

Finansiella kostnader

-0,2

-0,3

-0,1

-0,3

0,1

-0,1

0,1

Resultat efter finansiella poster

7,5

8,5

0,9

-0,5

-1,0

6,6

8,0

Verksamhetens nettokostnader

-0,6

3.2.2. Resultaträkning och balansräkning
Vi bedömer att resultat- och balansräkningarna för kommunen i allt väsentligt är upprättade i
enlighet med LKBR, RKR:s rekommendationer och god redovisningssed.
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Konvertering till nya lagen och nya rekommendationer har i allt väsentligt skett, med
undantag för redovisning av leasing.
 Konverteringen till nya redovisningsprinciper har haft följande effekt på räkenskaperna:
o Erhållna statsbidrag bokförda som inkomstförskott (skulder) på 2,6 mkr ombokats till intäkter i 2018 års (jämförelseåret) resultaträkning och ökat Eget kapital.
o Uppskrivna andelar i Kommuninvest Ekonomisk förening har återförts direkt
mot eget kapital i 2019 års räkenskaper. Rättelsen har inte redovisats som
kostnad.
3.2.3. Kassaflödesanalys
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar samtliga in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.



Följsamhet mot rekommendationen är god
De olika posterna i kassaflödesanalysen kan härledas ur resultat- och balansräkningar samt investeringsredovisningen.

3.2.4. Sammanställda räkenskaper
Vi bedömer att de sammanställda räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i enlighet med
LKBR och RKR R15.


Den sammanställda resultat- och balansräkningen, kassaflödesanalysen och noter
har ställts upp jämte kommunens och motsvarande jämförelse finns för det närmast
föregående räkenskapsår.

3.2.5. Tilläggsupplysningar
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentlig lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar i noter.


Upplysningar med anledning av ny lag, LKBR, som inneburit omräkning av vissa poster avseende föregående år lämnas.
 Följsamhet mot LKBR kap 9 och RKR R 18 är god.
3.2.6. Drift- och investeringsredovisning
Vi bedömer att driftredovisningen redovisar hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts av fullmäktige för den löpande verksamheten.


Nämndernas verksamhet visar på ett överskott mot budget uppgående till 4,6 mnkr
 Kommunstyrelsen avviker positivt med 8,2 mnkr
 Barn- och utbildningsnämnden avviker negativt, minus 3,2 mnkr
 Såväl intäkter som kostnader har under året sjunkit till följd av att mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn minskat
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Vi bedömer att investeringsredovisningen ger en samlad bild av investeringsredovisningen i
kommunen.


Budgeterade investeringar uppgick till 51,0 mnkr och genomförda investeringar uppgår till 34,6 mnkr
 Årets redovisning har kompletterats med fleråriga projekts redovisning av totala utgifter
 Kommunala koncernföretags investeringar redovisas inte.
Vi bedömer att Investeringsredovisningen även ska omfatta de kommunala koncernföretagens investeringar som fullmäktige tagit eller borde tagit ställning till.

Skellefteå den 10 maj 2020

PerÅke Brunström
EY

Linda Marklund
EY
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