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Krokoms kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning

per 2018-12-31

2019-04-25

1

Sammanfattning
Vi har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL 1 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.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen
underlag för revisionsberättelsen.

1.1

i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt

Räkenskaperna och årsredovisningen
Vi rekommenderar

utifrån våra slutsatser från granskningen att:

-

placering och uppställningsform för balanskravsutredningen
avsnitt 3.4.

ses över, se

-

bokslutsdokumentationen till kommande år förbättras. Avstämningarna ska
kvalitetssäkras genom att någon annan än den som upprättat avstämningarna går
igenom materialet, se avsnitt 3.7.2.

-

redovisningsmässigt dela upp anläggningstillgångar anskaffade för år 2016 i
komponenter att kunna ge en rättvisande bild av hur tillgångarna värde och
service potential förbruka, se avsnitt 3.7.3.

-

årligen pröva anläggningstillgångarnas

-

ersatta komponenter med anledning av vattenskadan i As utrangeras, se
avsnitt 3.7.3.

-

exploateringsfastigheter delas upp i omsättningstillgång och anläggningstillgång
utifrån kända fakta samt att intäkter vid försäljning redovisas i resultaträkningen,
avsnitt 3.7.4.

värde, se avsnitt 3.7.3.

-

beräkning av pensionsskulden för förtroendevalda
pensionsadministratören, se avsnitt 3.7.5.

-

extern beräkning av kostnaderna för att återställa deponierna inhämtas, se
avsnitt 3.7.6.

-

kommentarer till budgetavvikelser till investeringsredovisningen
se avsnitt 3.9.

se

beställs årligen från

inarbetas i texten,

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild
av kommunens resultat och ställning. Arsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

1

Kommunallag

(2017:725)
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per 2018-12-31

2019-04-25

1.2

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella
måloch 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.
Det saknas en sammanhållen bedömning från kommunstyrelsen om god ekonomisk
hushållning uppnås eller inte. Vi skulle gärna se att redovisningen av utfallet,
åtminstone sammanfattas, under ett avsnitt som läsaren enkelt kan hitta t ex med
rubriken "God ekonomisk hushållning". Vi rekommenderar att kommunstyrelsen
utvecklar årsredovisningen så att det enkelt går att hitta bedömningen av dessa mål.
Vi anser att kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål med betydelse för god
ekonomisk hushållning behöver tydliggöras. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen
som beredande organ verkar för att tydliggöra vilka mål som är kommunfullmäktiges
finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning.
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att det ekonomiska resultatet i årsredovisningen
inte är förenligt med det finansiella målet. Vi noterar att det målsatta värdet, 0,2 procent,
är långt under kommunfullmäktiges långsiktiga mål som är 2 procent. Vi är oroade över
resultatutvecklingen.
Vad gäller målet för likviditet delar vi kommunstyrelsens bedömning att målet såsom
det är formulerat har uppnåtts. Vi delar även kommunstyrelsens bedömning att
soliditetsmålet har uppnåtts.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen som beredande organ gör en översyn av
verksamhetsmålen som har betydelse för god ekonomisk hushållning för att möjliggöra
en mer ändamålsenlig uppföljning. Vi anser vidare att underlag som styrker
måluppfyllelsen bör finnas med i bokslutsdokumentationen för såväl intern
kvalitetssäkring av bedömningen som för att möjliggöra revision av utfallet. Vad vi
förstår har målen inför år 2019 omarbetats.
Vi kan inte bedöma resultatet i årsredovisningen med avseende på verksamhetsmålen
då det inte är möjligt att objektivt verifiera utfallet av redovisningen eftersom det inte
finns några mätbara och målsatta indikatorer, se avsnitt 3.4.
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2

Bakgrund
Vi har av Krokams kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen 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.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i
kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas
utformning av revisionsberättelsen.

2.2

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

2.3

-

Kommunallag och kommunal redovisningslag

-

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

-

Interna regelverk och instruktioner

-

Fullmäktigebeslut

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL 2 och Skyrevs. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen
av årsredovisningen omfattar:
•
•
•
•
•
•

2
3

Förvaltningsberättelse
Resultaträkningen
Balansräkningen
Kassaflödesanalysen
Sammanställd redovisning
Tilläggsupplysningar

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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2019-04-25

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi
förlitat oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi
har i vår granskning inte gjort någon aktuarielI granskning.
Granskningen har genomförts genom:

2.4

-

Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

-

Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker

-

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 samt
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.

-

Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag.

-

Översiktlig analys av övriga poster.

Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens

årsredovisning.

Rapporten är faktagranskad av Björn Torbjörnsson, ekonomichef, och Hans Morén,
redovisningsansvarig.

2.5

Projektorganisation/granskningsansvarig
Granskningen har genomförts under ledning av Kristoffer Bodin, auktoriserad revisor,
och Lena Medin, certifierad kommunal revisor.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Årsredovisningen
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga
revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i
årsredovisningen.
Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL (kommunala redovisningslagen), utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse.
Bedömning
Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett uttalande från kommunledningen (i
enlighet med SKYREVs vägledning för redovisningsrevision för kommuner och landsting,
se kommentarer till ISA 580). Kommunchefen och ekonomichefen har valt att inte
underteckna översänt uttalande.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning. Arsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.

3.2

ger en

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
KRL och RKRs rekommendationer (Rådet för kommunal redovisning).
I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via
intervjuer med redovisningschefen samt översiktlig avstämning av kommunens
årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer.
Bedömning
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen
RKRs rekommendationer.
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2019-04-25

3.3

Balanskrav
En kommun ska enligt KL (kommunallagen) göra en avstämning av balanskravet och
redovisas 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. RKR (Rådet för kommunal redovisning) har
lämnat information" om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av
förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL (kommunala redovisningslagen) och KL.
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses
som ett överordnat kravoch innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar
kommunernas ekonomi.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i noten för eget kapital.
Kommunens överskott för året uppgår till 1,0 mnkr. Vid avstämning av balanskravet
avgår årets realisationsvinster, 0,1 mnkr från årets resultat, i enlighet med gällande
principer. Justerat resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 0,9 mnkr.
Bedömning
Eftersom balanskravsutredningen ska innehålla endast vissa rader, och inga rader får
läggas till är kommunens balanskravsredovisning inte förenlighet med gällande
principer. Vidare ska balanskravsutredningen ingå i förvaltningsberättelsen. Vi
rekommenderar att placering och uppställningsform ses över.

3.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning
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.
Målen för god ekonomisk hushållning finns i årsredovisningen kommenterade i
avsnittet "Ekonomisk översikt" under avsnittet "Balanskrav och god ekonomisk
hushållning". Avsnittet innehåller dock inga kommentarer eller bedömning av målen
utan de finansiella målen återfinns under rubriken "Kommunfullmäktiges finansiella
mål". Vad gäller verksamhetsmålen hänvisas läsaren till avsnittet "Uppföljning av
nämndernas måluppfyllelse" .

4
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Bedömning
Det saknas en sammanhållen bedömning från kommunstyrelsen om god ekonomisk
hushållning uppnås eller inte. Vi skulle gärna se att redovisningen av utfallet,
åtminstone sammanfattas, under ett avsnitt som läsaren enkelt kan hitta t ex med
rubriken "God ekonomisk hushållning".
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utvecklar årsredovisningen
går att hitta bedömningen av dessa mål.

3.4.1

så att det enkelt

Finansiella mål
I "Rambudget 2018 med plan 2019 - 2020" framgår att de finansiella ramar som anges
utgör mål för god ekonomisk hushållning i enlighet med KLs krav för den ekonomiska
förvaltningens finansiella perspektiv. Det enda konkreta målet som vi finner i
dokumentet är att kommunens resultatmål är en procent av kommunens skatte- och
statsbidragsintäkter och att det långsiktiga målet anges till två procent.
Det målvärde som används enligt delårsrapporten är 0,2 procent av kommunens
skatte- och statsbidragsintäkter. Målvärdet är ett resultat av kommunfullmäktiges
beslut" om uppdaterad rambudget med beslut om att sänka det budgeterade resultatet
från 9,5 till 2,0 mnkr. Det finns ingen kommentar om hur detta påverkar målet, men
omräknat blir det 0,2 procent.
Övriga finansiella mål uppges återfinnas under rubriken "Kommunstyrelsens
strategiska finansiella mål".
De ekonomiska målen följs upp under rubriken "Kommunfullmäktiges finansiella mål".
Där framgår att resultatmålet inte uppnås medan likviditetsmål och soliditetsmål klaras.
Kommentar om finansiella mål
Vi anser att kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål med betydelse för god
ekonomisk hushållning behöver tydliggöras. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen
som beredande organ verkar för att tydliggöra vilka mål som är kommunfullmäktiges
finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning.
Gällande målet om likviditeten noterar vi att likviditeten inte mäts på sedvanligt sätt
d.v.s. likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. Om syftet med målet är att
kommunen ska upprätthålla en viss betalningsförmåga anser vi att nuvarande mått inte
är relevant.
Målet vad gäller soliditet avser exklusive den skuld som redovisas för pensioner under
ansvarsförbindelser. Inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner är soliditeten negativ.

52018-06-13,
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Vi delar kommunstyrelsens bedömning att det ekonomiska resultatet i årsredovisningen
inte är förenligt med det finansiella målet. Vi noterar att det målsatta värdet, 0,2 procent,
är långt under kommunfullmäktiges långsiktiga mål som är 2 procent. Vi är oroade över
resultatutvecklingen.
Vad gäller målet för likviditet delar vi kommunstyrelsens bedömning att målet såsom
det är formulerat har uppnåtts. Vi delar även kommunstyrelsens bedömning att
soliditetsmålet har uppnåtts.

3.4.2

Verksamhetsmål
Fullmäktige har i "Rambudget 2018 med plan 2019 - 2020" beskrivit styrkedjan med att
kommunfullmäktige fastställer övergripande mål med resultatindikator. Dessa utgör
enligt dokumentet verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning.
De övergripande målen omfattar (inom parantes anges antal målpunkter/resultatindikatorer):
•

Hållbar tillväxt, utveckling och folkhälsa (6/1)

•

Barnkommunen Krokom (3/2)

•

Demokrati, delaktighet och inflytande (1/2)

•

Tillgänglighet och service (1/1)

•

Kommunens kvalitet, ekonomi och effektivitet (2/2)

Kommunfullmäktige har i särskilt beslut godkänt RI-målen (kommunfullmäktiges
resultatindikatorer) efter förslag från kommunstyrelsen" som då avser verksamhetsmål
för god ekonomisk hushållning. Dessa mål är kopplade till de av kommunfullmäktige
tidigare angivna resultatindikatorer, vilket innebär att övriga målpunkter saknar
indikatorer. Beslutet saknar målsatta värden för respektive mål eller resultatindikator.
Enligt årsredovisningen uppges 50 procent av RI-målen vara uppfyllda, 45 procent
delvis uppfyllda och 5 procent ej uppfyllda. Sammanfattningsvis har kommunstyrelsen
bedömt kommunens kvalitet och finner att kommunen är på väg i den riktning som
beslutats.
Kommentar om verksamhetsmå/
Vi har tagit del av redovisningen enligt årsredovisningen. RI-målen redovisas i
rapporten per nämnd utan koppling till de övergripande målen (punkterna enligt ovan)
eller angivna resultatindikatorer. Bedömningen sker utifrån verbala beskrivningar.
Revisionsbevis, underlag som styrker bedömningarna, saknas.

6
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Vi kan inte bedöma resultatet i årsredovisningen med avseende på verksamhetsmålen
då det inte är möjligt att objektivt verifiera utfallet av redovisningen eftersom det inte
finns några mätbara och målsatta indikatorer.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen som beredande organ gör en översyn av
verksamhetsmålen som har betydelse för god ekonomisk hushållning för att möjliggöra
en mer ändamålsenlig uppföljning. Vi anser vidare att underlag som styrker
måluppfyllelsen bör finnas med i bokslutsdokumentationen för såväl intern
kvalitetssäkring av bedömningen som för att möjliggöra revision av utfallet.
Vad vi förstår har målen inför år 2019 omarbetats.

3.5

Resultaträkning
Kommunen

Belopp i mnkr
Verksam hetens
nettokostnader

2018-12-31

Budget 2018

2017-12-31

Prognos
2018 per
2018-06-30

-968,9

-965,1

-938,7

-975,0

972,6

942,6

972,0

-0,7

-5,5

-2,8

-5,5

1,0

2,0

1,1

-8,5

99,9

99,8

99,9

100,9

Förändring i %, jmt med
tg år

3,2

Skatteintäkter och
statsbidtao

970,6

Förändring i %, jmt med
tg år

3,0

Finansnetto
Arets resultat
Nettokostnader inkl.
finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidrag

%

Enligt förvaltningsberättelsen är resultatet i förhållande till den prognos som lämnades
per 2018-06-30 ett resultat av åtgärdspaketet med restriktivitet vad gäller bland annat
tjänsteresor, vikarieanskaffning och rekrytering. Vi konstaterar att ea 3 mnkr kan
hänföras till verksamheterna medan ea 7 mnkr kan hänföras till finansiella poster och
avskrivningar.
Socialnämnden redovisar, trots tilläggsanslag med 10mnkr, ett underskott
motsvarande - 9,8 mnkr. Utfallet är 3 mnkr sämre än i prognosen vid delårsbokslutet
per juni). För gymnasieförbundet redovisas ett underskott motsvarande - 7,1 mnkr
vilket är 4,5 mnkr sämre än vid delårsbokslutet.
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Enligt årsredovisningen förklaras avvikelserna inom socialnämnden av bland annat
externa köp för vård barn och familj, dyra placeringar samt kostnader kopplade till vad
som beskrivs som ineffektiv bemanning kopplat till "kulturproblem och fusk på några
boenden" inklusive avgångsvederlag kopplade till dessa personalärenden.
Att gymnasieverksamheten blivit dyrare förklaras av fler elever och dyrare
utbildningsval. Enligt uppgift gjordes en felaktig bedömning vid uppdatering av
budgeten att 4,1 mnkr fördelades till andra verksamheter.
Koncernen
2018-12-31

2017-12-31

-968,9

-938,7

970,6

942,6

Finansnetto

-3,0

-6,8

Arets resultat

-1,3

-2,9

100,1

100,3

Belopp i mnkr
Verksam hetens
nettokostnader
Skatteintäkter
statsbidrag

och

Nettokostnader inkl.
finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidraq

Kommentarer till den sammanställda

3.6

redovisningen finns i förvaltningsberättelsen.

Balansräkning
Koncernen

Kommunen
2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Balansomslutning

899,0

879,9

1 309,5

1 287,0

Redovisat eget kapital

390,5

389,5

469,8

466,9

6,4

-13,5

85,7

63,9

43%

44%

36%

36%

1%

-2%

7%

131,7
174,0
76%

151,0
173,6
87%

155,3
194,3
80%

5%
170,2
194,8
87%

Belopp i mnkr

Eget kapital inkl.
ansvarsförpliktelse
Redovisad soliditet
Soliditet med hänsyn till
ansvarsförpliktelse
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

Vi konstaterar att likviditeten, den kortsiktiga betalningsförmågan,
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3.7

Iakttagelser

3.7.1

Löpande avstämningar
Avstämningar av balanskonton sker enligt uppgift löpande. Dokumentationen
avstämningarna varierar.

av

Bedömning
Vi anser att avstämningarna bör dokumenteras så att det går att följa upp att utförs
enligt de rutiner som finns upprättade. Vidare bör alltid en annan än den som upprättat
avstämningen kontrollera och signera dokumentet.

3.7.2

Dokumentation av bokslutet
Inför bokslutet översändes en förteckning över de underlag som vi behöver för att
fullgöra granskningen. Efterfrågade underlag motsvarar i huvudsak vad som ska finnas
som bokslutsdokumentation för kvalitetssäkring och spårbarhet.
Underlagen skulle i första hand läggas på en för Krokoms kommun upplagd digital
delningsyta och i andra hand levereras i pappersform.
Bedömning
Vid tidpunkten för vår granskning kunde endast delar av materialet överlämnas vilket
inneburit att vi löpande fått efterfråga ytterligare dokumentation. Det har i sin tur
inneburit förseningar av vårt arbete.
Vi rekommenderar att bokslutsdokumentationen till kommande år förbättras. I likhet
med övriga avstämningar, se föregående avsnitt, ska dessa kvalitetssäkras genom att
någon annan än den som upprättat avstämningarna går igenom materialet.

3.7.3

Anläggningstillgångar
Kommunen har inte delat upp anskaffningar före år 2016 i komponenter.
Kommunen gör inte någon prövning av anläggningstillgångarnas

värde.

Såsom vi uppfattat har As skola haft en större vattenskada som föranlett större
åtgärder. Kostnaderna har aktiverats utan att de förstörda komponenterna har
utrangerats. Fastighetens anskaffningsvärde är därför för högt, och förmodligen även
det bokförda värdet.
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Bedömning
Komponentavskrivning infördes från år 20147. Uppdelning av tidigare anskaffade
anläggningstillgångar i komponenter skulle i samband med införandet göras för i varje
fall tillgångar med högt bokfört värde och lång kvarvarande nyttjandeperiod". Vad vi
förstått har Krokoms kommun inte räknat om tidigare anskaffade anläggningstillgångar.
Vi rekommenderar att en sådan genomgång sker för att kunna ge en rättvisande bild
av hur tillgångarna värde och servicepotential förbrukas.
Vi rekommenderar att kommunen årligen prövar anläggningstillgångarnas

värde.

Vi rekommenderar vidare att ersatta komponenter med anledning av vattenskadan i As
utrangeras.

3.7.4

Exploateringsfastigheter
Kommunen redovisar exploateringsfastigheter, 88 mnkr, i helhet som
anläggningstillgång. Försäljning av exploateringsfastigheter har i likhet med tidigare år
redovisats som en direktavskrivning mot de bokförda anläggningstillgången.
Enligt RKRs (Rådet för kommunal redovisning) skrift "Redovisning av kommunal
markexploatering - en praktisk vägledning" med hänvisning till lagstiftning och
rekommendationer ska tomtmark som iordningsställs med avsikt för att försäljas
redovisas som omsättningstillgång. Endast mark som utgör allmän plats (huvudgator,
parker, VA-nät) och tomter som är avsedda för kommunens bruk redovisas som
anläggningstillgång. En klassificering utifrån bästa möjliga uppskattning och bedömning
får göras vid bokslutstillfället och behöver då omprövas allt eftersom projektet
fortskrider.
Bedömning
Vi rekommenderar att projektet delas upp i omsättningstillgång
utifrån kända fakta.

och anläggningstillgång

Vi anser att intäkten för försäljning av exploateringsfastighet ska redovisas i résultaträkningen och att det bokförda värdet för den sålda fastigheten redovisas som en
kostnad. Skillnaden mellan dessa poster blir då en vinst eller förlust i den aktuella
affären.

Se RKR 11.4 (gäller till och med 2018-12-31) och RKRs rekommendation
2019-01-01 )
8 RKRs information "Övergång till komponentavskrivning"
7
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3.7.5

Förtroendevaldas

pensioner

Kommunen har inte beställt en beräkning av pensionsskulden för förtroendevalda från
pensionsadministratören.
Bedömning
Vi rekommenderar att beräkningen beställs årligen för att säkerställa att samtliga
åtaganden för förtroendevalda redovisas korrekt.

3.7.6

Avsättning deponier
Avsättning för återställande
kommunen.

av deponi uppgår till 5,9 mnkr. Kalkylen är upprättad av

Bedömning
Vi kan inom ramen för denna granskning inte närmare bedöma om avsättningen är tillräcklig. Vi vill också hänvisa till RKR 10.2 angående redovisning av avsättningar. Vi
skulle gärna se att en extern beräkning av kostnaderna inhämtas.

3.8

Kassaflöde
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2.
Arets kassaflöde är negativt med -27,7 mnkr och har minskat kommunens likvida
medel till 54,7 mnkr vid årets utgång.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 38,7 mnkr, årets investeringar
har belastat likviditeten med 77,0 mnkr som finansierats med nya lån där
nettofinansieringen uppgår till 10,5 mnkr.

3.9

Investeringsredovisning
Arets investeringar uppgår till 77 mnkr jämfört med budget 278,4 mnkr.
Bedömning
Vi rekommenderar att kommentarer till budgetavvikelsen
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3.10

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med
RKRs (Rådet för kommunal redovisning) rekommendation 8.2. Syftet med den
sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens
ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.
Enligt KRL (kommunala redovisningslagen) 8 kap 2 § ska den sammanställda
redovisningen omfatta de juridiska personerna i vilka kommunen har ett betydande
inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att betydande inflytande förutsätts föreligga när
kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person, men även andra
faktorer ska beaktas. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om
företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning.
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen Krokomsbostäder AB
(100 %), Jämtlands Räddningsförbund (14,3 %) och Jämtlands gymnasieförbund
(17 %). Jämtidrottshallen i As AB ingår inte.
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