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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun
har KPMG granskat kommunens årsredovisning för
räkenskapsåret 2019. 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.

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
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att två av tre finansiella
mål uppnåtts.

Årsredovisningen

Verksamhetsmål

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några
väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt
väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR) och god redovisningssed med undantag
för avvikelserna under avsnittet Redovisningsprinciper.

Då mätbara indikatorer saknas i stor utsträckning kan vi, i likhet
med föregående år, inte uttala oss om huruvida resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi noterar att årsredovisningen inte avlämnats i tid till fullmäktige
och revisorerna i enlighet med 11 kap. 20 §, KL.

2020-04-27

Resultat och prognos
Kommunens resultat för året uppgår till -12,8 mnkr, vilket är 22,8
mnkr sämre än budgeterat och en försämring med 6,3 mnkr jmf
med prognosen per 2019-06-30. Det beror på att flera
verksamheter fick ökade kostnader under hösten. De största
budgetavvikelserna har socialnämnden med -30,1 mnkr samt barnoch utbildningsnämnden med en budgetavvikelse på -8,5 mnkr. Vi
är mycket oroade över nämndernas och verksamheternas
kostnadsutveckling
Vi har granskat balanskravsavstämningen och inte funnit några
väsentliga felaktigheter

Kristoffer Bodin
Auktoriserad revisor/
Certifierad kommunal revisor

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor
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Rekommendationer
Förvaltningsberättelsen
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över alla förändringar
som nya lagen, kommunal bokförings- och redovisningslagen, och
rekommendationer innebär för årsredovisningen.
Redovisningsprinciper
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att gå igenom
redovisningsprinciper och upplysningar för att säkerställa att
årsredovisningen efterlever LKBR och RKRs rekommendationer.
Mål för god ekonomisk hushållning
Vi rekommenderar att mål omfattande hela koncernen införs och
utvärderas.
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 rekommenderar att kommunstyrelsen som beredande organ
verkar för att tydliggöra vilka mål som är kommunfullmäktiges
verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram kvantitativa
verksamhetsmål som går att mäta och följa upp löpande.
Driftredovisning
Vi rekommenderar att de väsentliga budgetavvikelserna
kommenteras under driftredovisningen.

Vi rekommenderar också att kommunstyrelsen till kommande år
redovisar en kortfattade beskrivning till de större projekten och
tidsplan. Vi rekommenderar att kommunen tar del av RKR R14.
Anläggningstillgångar
Likt föregående år rekommenderar vi att kommunstyrelsen årligen
prövar anläggningstillgångarnas värde.
Exploateringsfastigheter
Likt föregående år rekommenderar vi kommunstyrelsen att
projekten delas upp i omsättningstillgång och anläggningstillgång
utifrån kända fakta.
Tidsplan bokslut och årsredovisning
Arbetet med bokslutet har såsom vi uppfattat i stort sett följt
tidsplan. Däremot har vi vid vår granskning haft svårigheter att få
fram underlag och svar på frågor. Det har lett till att granskningen
har dragit ut på tiden. Vi har också noterat att färdigställandet av
årsredovisningen har dragit ut på tiden och även inneburit sena
justeringar. Den version som distribuerades till kommunstyrelsen
var inte fullständig vad gäller bl.a. förvaltningsberättelse och
redovisningsprinciper. Enligt vår uppfattning ger det inte
tillfredsställande förutsättningar varken för beslutsprocessen eller
för revisorernas granskning.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att en
kvalitetssäkrad årsredovisning överlämnas till kommunstyrelse
respektive revisorer i god tid innan beslut respektive granskning.

Investeringsredovisning
Vi rekommenderar att den redovisas som en egen rapport och inte
i förvaltningsberättelsen. Jämförelse görs inte med föregående år.
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Inledning
Bakgrund
Vi har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska
årsredovisningen för perioden 2019-01-01—2019-12-31.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt uppdrag är att
granska årsredovisningen för att ge revisorerna underlag för sin
bedömning.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens
årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen
om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed
i kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör
underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas
utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige. Revisorernas
skriftliga bedömning ska biläggas årsredovisningen.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna
definieras av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev
Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Det innebär att vi genomfört
en granskning för att bedöma om årsredovisningen innehåller
väsentliga felaktigheter.
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

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

 Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
vid räkenskapsårets slut

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

 Räkenskaperna innehåller några väsentliga felaktigheter

Syfte och revisionsfråga

 Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål
Kommunfullmäktige beslutat.

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande
samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om.
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med
kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner
 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning
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Inledning
Avgränsning
Vår granskning har skett 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
 Resultaträkningen
 Balansräkningen
 Kassaflödesanalysen
 Noter
 Drift- och investeringsredovisning
 Sammanställd räkenskaper

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför
granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och
riskbedömning.
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel
(bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och vår
granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen
över kommunens kostnader och intäkter.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga
handlingar, t ex förskingring.
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år
2019. 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. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de
finansiella uppgifterna och att informationen i
förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det
vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen.
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 aktuariell granskning.
Förkortningar
KL
LKBR
RKR
Skyrev
RUR

Kommunallagen
Lagen om kommunal bokföring och redovisning
Rådet för kommunal redovisning
Sveriges kommunala yrkesrevisorer
Resultatutjämningsreserv
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Inledning
Revisionskriterier och metod
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer:
 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Kommunfullmäktigebeslut
Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de
av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och
verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till
årsredovisningen.
Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och
utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i
årsredovisningen är förenlig med de mål för god ekonomisk
hushållning som fullmäktige beslutat om.
Vidare har vi också inom ramen för granskningen av
årsredovisningen bedömt att uppdragen från kommunfullmäktige
är fullgjorda.
Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Granskningen har genomförts genom:
 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive
årsredovisningen
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 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
 Stickprovsvis granskat specifikationerna till årsbokslutet med
tillhörande underlag för avstämning och verifiering av
väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som
underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål
 Översiktlig analys av resultaträkningen
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Förvaltningsberättelsen
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4 kap 1 §
ska årsredovisningen innehålla
 förvaltningsberättelse

 God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8)
 Ekonomisk ställning (LKBR 11:9)

 resultaträkning

 Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt
balanskravsresultat gäller LKBR 11:11

 balansräkning

 Den kommunala koncernen (LKBR 11:12)

 kassaflödesanalys

 Privata utförare (LKBR 11:13)

 noter

Sådana upplysningar som anges ovan ska även omfattas av
sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer, dvs kommunalt koncernföretag (LKBR 2:5).

 driftredovisning
 investeringsredovisning

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det
tydligt att det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i
årsredoviningen som utgör förvaltningsberättelsen. Vidare star det
att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar anslutning
till resutlat-, balansräkning och kassaflödesanalys.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

 Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1)

 Översikt över verksamhetens utveckling

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiska ställning
(LKBR 11:2)

 Den kommunala koncernen

 sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om
sådan upprättas enligt 12 kap 2 §.

 Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3)

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
 Händelser av väsentlig betydelse

 Förväntad utveckling (LKBR 11:4)

 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

 Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5)

 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

 Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
(LKBR 11:7)

 Balanskravsresultat
 Väsentliga personalförhållanden
 Förväntad utveckling
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Förvaltningsberättelsen
Ytterligare huvudrubriker, utöver de ovan nämnda, och
underrubriker kan läggas till.
Under varje rubrik lämnas, om annat inte anges i
rekommendationen, upplysningar om den kommunala koncernen
och kommunen. Beskrivningarna bör utgå från ett övergripande
koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunen och
andra eventuella väsentliga koncernföretag.
Vi har granskat att:
 Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse
 Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar
anslutning till resultaträkning, balansräkningen och
kassaflödesanalys.
 Förvaltningsberättelsen följer LKBR

Kommentar
Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi
har inte granskat nämndvis redovisning.
Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i
huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om
kommunal bokföring och redovisning och RKR R15
Förvaltningsberättelse med vissa avvikelser. RKR R15 gäller från
år 2020 men tidigare tillämpning uppmuntras av RKR varför vi valt
att kommentera avvikelser från rekommendationen.
Några av de brister vi funnit är att:
-

Obligatoriska rubriker saknas.

-

Förvaltningsberättelsen presenteras inte i omedelbar
anslutning till räkenskaperna.

-

Investeringsredovisningen ingår i förvaltningsberättelsen och
presenteras inte som separat rapport i enligt med LKBR.

 Förvaltningsberättelsen följer RKR R15 Förvaltningsberättelse
 Under varje huvudrubrik lämnas upplysningar om både den
kommunala koncernen och kommunen, om inget annat angivits
i RKR R15.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över alla förändringar
som nya lagen, kommunal bokförings- och redovisningslagen, och
rekommendationer innebär för årsredovisningen.
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Redovisningsprinciper
Från den 1 januari 2019 började den nya lagen, lagen om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) att gälla. Det innebär
bland annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från
rekommendationer till lagtext samt värderingsregler.
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper”
att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med
vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs
rekommendationer.
I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående
stämmer via intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig
avstämning av kommunens delårsrapport mot Rådet för
kommunal redovisning gällande rekommendationer.

Kommentar
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i
huvudsak efterlever LKBR och RKRs rekommendationer med
vissa undantag. Undantagen är att årsredovisningen inte
avlämnats i tid till fullmäktige och revisorerna i enlighet med 11
kap. 20 §, KL.
Ett annat undantag är att kommunen inte värderar andelarna i
Kommuninvest enligt LKBR. Tidigare var det möjligt att skriva upp
andelarna men den möjligheten försvann i och med att LKBR
infördes. Detta innebär ett fel på 7,1 mnkr, se avsnittet
Balansräkning.
Ytterligare ett undantag är att kommunen redovisar inte
avsättningar för återställande av deponier efter RKR R9. Hela
förpliktelsen per balansdagen är inte uppbokad vilket innebär ett
fel på 2,2 mnkr, se avsnittet Balansräkning.
Vi rekommenderar kommunen att gå igenom
redovisningsprinciper och upplysningar för att säkerställa att
årsredovisningen efterlever LKBR och RKRs rekommendationer.
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner 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).
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.
Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska
upprättas. Dessa mål ska följas upp och kommenteras i samband
med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

Vi har granskat om:
 kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade finansiella mål
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
 kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade verksamhetsmål
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
 det vid avvikelser finns en beskrivning av åtgärdsförslag.
 målen för god ekonomisk hushållning även inkluderar de
kommunala koncernföretagen.

Kommentarer
Kommuner ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som har
betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Finansiella mål
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att två av tre finansiella
mål uppnåtts.
Verksamhetsmål
Då mätbara indikatorer saknas i stor utsträckning kan vi, i likhet
med föregående, inte kan uttala oss om huruvida resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till
förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål
och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela
kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala
koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god
ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för
kommunkoncernen som helhet.
Vi rekommenderar att mål omfattande hela koncernen införs och
utvärderas.
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Finansiel a mål
Mål fastställda av fullmäktige
Resultat – kommunens ekonomiska
resultat ska uppgå till 1 % av skatte- och
statsbidragsintäkter
Likviditet – kommunen ska ha likvid
beredskap att betala personalens löner
inför varje utbetalningstillfälle. (40 mnkr)
Soliditeten/egenfinansieringen ska vara
minst 35 %

Måltal

Utfall

Vår bedömning

1%

-1,3 %

Uppnås ej

40 mnkr

58 mnkr

Uppnås

35 %

41 %

Uppnås

Kommentar
I dokumentet ”Budget 2019 – Plan 2020-21” redovisas kommunstyrelsens strategiska finansiella mål men begreppet god ekonomisk
hushållning finns inte i dokumentet. Vi anser, likt föregående år, 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 uppgår soliditeten till 0,5 %.
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att två av tre finansiella mål uppnåtts.
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Verksamhetsmål
Mål fastställda av fullmäktige
Antal invånare ska följa plan mot befolkningsmålet
16 000 invånare 2030

Måltal

Utfall

Vår bedömning

15 000

14 966

Utbudet, antal och bredd, av bostäder ska öka

Mått saknas

Mått saknas

Går ej att bedöma

Dialogen mellan kommunen och näringslivet ska
öka

Mått saknas

Mått saknas

Går ej att bedöma

216,3

226,3

Miljö- och klimatavtrycket ska minska

Mått saknas

Mått saknas

Går ej att bedöma

Utveckling av infrastruktur ska ge förutsättningar
att verka, leva och bo i hela kommunen

Mått saknas

Mått saknas

Går ej att bedöma

Äldre och unga ska ges bättre förutsättningar för
en god hälsa och ett aktivt liv

Mått saknas

Mått saknas

Går ej att bedöma

Ledarskapet ska präglas av god kommunikation,
medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja
kontinuerlig styrning och uppföljning

Mått saknas

Mått saknas

Går ej att bedöma

Effektiviseringar för att lösa framtida utmaningar
via t ex digitalisering och e-tjänster ska
genomföras

Mått saknas

Mått saknas

Går ej att bedöma

Kostnadsmedvetenheten och förändringsbenägenheten inom organisationen ska öka

Mått saknas

Mått saknas

Går ej att bedöma

De genomsnittliga meritpoängen hos skolans
elever ska öka

Uppnås ej

Uppnås
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Verksamhetsmål forts.
Kommentar
I likhet med de finansiella målen så redovisas ett antal prioriterade mål i dokumentet ”Budget 2019 – Plan 2020-21” men det framgår
inte om målen har koppling till god ekonomisk hushållning. Vi anser att kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsmål med
betydelse för god ekonomisk hushållning behöver tydliggöras. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen som beredande organ verkar
för att tydliggöra vilka mål som är kommunfullmäktiges verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning.
Likt föregående år kan vi inte bedöma resultatet i årsredovisningen med avseende på verksamhetsmålen. Det är inte möjligt att
objektivt verifiera utfallet av redovisningen eftersom det inte finns några mätbara och målsatta indikatorer för åtta av tio mål. Vi
rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram kvantitativa mål som går att mäta och följa upp löpande.
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Balanskrav
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av
balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett
balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har
konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en
åtgärdsplan för hur en reglering ska ske.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund
möjlighet att använda sig av de nya reglerna om
resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är
negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och regioner
som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras.
Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning
som fullmäktige ska besluta om.
Kommentar
Vi har granskat att:
 Kommunen uppfyller balanskravet
 Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket
sätt kommunen avser att reglera detta
 Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har
reglerats
 Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat
framgår, i de fall fullmäktige beslutat om att sådan reglering inte
ska ske

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt
kommunallagen i förvaltningsberättelsen. Av årsredovisningen
framgår att kommunens balanskravsresultat uppgår till -12,8 mnkr.
Kommunen har inga tidigare underskott att återställa.
Enligt årsredovisningen har kommunen en resultatutjämningsreserv som uppgår till 16,7 mnkr.
Det negativa balanskravsresultatet föreslås hanteras genom att
återställande ska ske genom budgeterade överskott de närmaste
två åren.
Vi har granskat avstämningen och inte funnit några väsentliga
felaktigheter.
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Resultaträkning
Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga intäkter
och kostnader under räkenskapsåret.
Vi har granskat att:
 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR
 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets externa
intäkter och kostnader
 Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av
resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot
balanskravet
 Resultaträkningen inte påverkas av väsentliga fel i
periodisering
Kommentar
Vi har granskat resultaträkningen och funnit några avvikelser i
uppställning och utformning. Posterna ”avsättning” och ”disp ur
resultatutjämningsreserv” borde tas bort. Flera poster och
summarader skulle kunna omformuleras för att följa LKBRs
terminologi.
Vi har även funnit fel i balansräkningen som påverkar
verksamhetens kostnader negativt med -1,6 mnkr och -2,2 mnkr.
Det gäller fel i semesterlöneskulden respektive avsättningar.
Felen är inte rättade. Enligt uppgift har en sen slutavräkning från
Jämtlands gymnasieförbund inkommit vilket innebär en högre
fordran på 0,8 mnkr. Den justeringen är bokad på år 2020. Total
resultateffekt på iakttagna, ej rättade fel är -3,0 mnkr.
Vi noterar att årets resultat på -12,8 mnkr är 22,8 mnkr sämre än
budgeterat och en försämring med 6,3 mnkr jmf med prognosen
per 2019-06-30. Det beror på att flera verksamheter fick ökade
kostnader under hösten, se avsnitt Driftredovisning.
Vi noterar också att avskrivningarna är 8,2 mnkr lägre än
budgeterat. Det beror på lägre investeringstakt än budgeterat.
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Balansräkning
Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunens
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på
dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter
och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.
Vi har granskat att:
 Balansräkningen är uppställd enligt LKBR
 Noter finns i tillräcklig omfattning
 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder i allt väsentligt
existerar, tillhör kommunen och är fullständigt redovisade samt
inte påverkas av väsentliga periodiseringsfel
 Tillgångar, avsättningar och skulder har i all väsentlighet
värderats enligt principerna i LKBR
 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i
tillräcklig omfattning
 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med
resultaträkningen
Kommentar
Vi har granskat balansräkningen och funnit några avvikelser i
uppställning och utformning. Flera poster skulle kunna
omformuleras för att följa LKBRs terminologi.
Vi har noterat att kommunen redovisar hela värdet på andelarna i
Kommuninvest till ett belopp av 13,2 mnkr. Enligt LKBR är
uppskrivning ej tillåten och endast ursprungligt insatskapital och
särskild insats ska redovisas som finansiell anläggningstillgång.
Andelarna ska således värderas till 6,1 mnkr. Uppskrivningen ska
bokas bort över eget kapital. Då bortbokning inte är gjord ger det
ett fel på både finansiella anläggningstillgångar och eget kapital
med 7,1 mnkr.
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Balansräkning forts.
Kommentar forts.
Vi har också noterat ett fel i uppbokningen av semesterlöneskulden
vilket innebär att posten ”kortfristiga skulder” är 1,6 mnkr för låg.
Vi har även noterat att avsättningar för återställning av
anläggningar inom renhållningen är uppbokad till 4,2 mnkr. Enligt
underlagen är totala återställningskostnaderna budgeterade till 6,4
mnkr. Enligt RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska
hela det uppskattade beloppet för att reglera förpliktelsen på
balansdagen tas upp som avsättning. Vi bedömer att posten
”avsättningar” är 2,2 mnkr för låg.
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Kassaflödesanalys
I kassaflödesanalysen ska kommunens in- och utbetalningar
under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR kap 8 1§.
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar
finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida
ställning.
Enligt RKRs rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska
räkenskapsårets kassaflöden i kassaflödesanalysen hänföras till
följande sektorer:
 löpande verksamhet
 Investeringsverksamhet
 finansieringsverksamhet, och i förekommande fall
 bidrag till infrastruktur
Vi har granskat att:
 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR
 Följer RKR R13 Kassaflödesanalys
 Noter finns i tillräcklig omfattning
 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen
 Kassaflödesanalys har upprättats för både kommunen och
koncernen
Kommentar
Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några
väsentliga felaktigheter.
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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.
En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats från
förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs
rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska utformningen av
utfall kunna stämma av mot fullmäktiges budget.
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Driftredovisning
Vi har granskat att:
 Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i
sammanfattning
 Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från
bokföringen
 Jämförelse görs med tidigare år
 Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och
fastställda mål
 Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen
Kommentar
Driftredovisningen ingår i årsredovisning i enlighet med
rekommendationer.
Den största budgetavvikelsen har socialnämnden med -30,1 mnkr.
Det är främst individ- och familjeomsorgen (IFO) -14,7 mnkr,
särskilda boenden -6,4 mnkr och stöd och service -9,2 mnkr som
har störst negativ avvikelse. Hemtjänsten har en positiv
budgetavvikelse med 4,2 mnkr och integration med 1,7 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har en budgetavvikelse på
-8,5 mnkr. Det är barnomsorgen och grundskolan som uppvisar
störst negativ avvikelse med -4,6 mnkr i barnomsorgen och
-4,8 mnkr i grundskolan. Det beror främst på de interkommunala ersättningarna, skolskjutsar och lönekostnader
samt minskade satsningar från staten.
Även kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och de
gemensamma anslagen uppvisar negativa budgetavvikelser,
totalt -5 mnkr.
Sammantaget uppvisar verksamheterna en budgetavvikelse på
-38,6 mnkr.
Vi är mycket oroade över nämndernas och verksamheternas
kostnadsutveckling. Vi vill betona vikten av en realistisk budget
för en ändamålsenlig ekonomisk styrning. Vi anser att
kommunstyrelsen skyndsamt behöver tillse att åtgärder vidtas
för att åtgärda underskotten i verksamheterna.

Avvikelsen inom IFO beror främst på högt tryck när det gäller
orosanmälningar och placeringar enligt LVM. Avvikelsen inom
särskilt boende beror främst på bemanningsproblematik. Både pga
ökade behov hos brukarna samt ökat behov av stafettpersonal.
Inom stöd och service beror avvikelsen främst på att ett
utvecklings- och förändringsarbete inte har genomförts samt
enstaka men kostsamma placeringar som inte var budgeterade.
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Investeringsredovisning
Vi har granskat att:
 Investeringsredovisningen visar kommunens totala
investeringsverksamhet
 Investeringsredovisningen är uppställd enligt god
redovisningssed
 Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med
bokföring
 Posterna i investeringsredovisningen är överförda till
balansräkning och kassaflödesanalys
 Jämförelse med tidigare år görs
 Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats
och kommenterats
 Investeringsredovisningen redovisas som egen del i
årsredovisningen.
Kommentar
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad
redovisning av kommunens eller regionens investeringsverksamhet.
En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har
flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen.
Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning
ska utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges budget
och plan för investeringsverksamheten. Vidare står det att fleråriga
pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas
samt ska den även omfatta kommunala koncernföretags investeringar
som fullmäktige tagit ställning till.

Investeringsredovisning ingår inte i årsredovisningen i enlighet
med LKBR och rekommendation. Vi rekommenderar att den
redovisas som en egen rapport och inte i förvaltningsberättelsen.
Jämförelse görs inte med föregående år.
Vi rekommenderar också att kommunen till kommande år
redovisar en kortfattade beskrivning till de större projekten och
tidsplan. Vi rekommenderar att kommunen tar del av RKR R14.
I övrigt har vi granskat investeringsredovisningen och har inte
funnit några väsentliga felaktigheter.
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Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser
enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens eller
regionens och de kommunala koncernföretagens
resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt
noter.

Kommentar
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i
årsredovisningens koncernstruktur:
 Krokomsbostäder AB, 100 %

Vi har granskat att:
 Den sammanställda räkenskapen är uppställd enligt RKR R16
Sammanställda räkenskaper
 Samtliga kommunala koncernföretag i kommunkoncernen har
inkluderats
 Konsolidering har skett av de kommunala koncernföretag i vilka
kommunen har ett betydande inflytande, är av särskild
ekonomisk betydelse eller är av särskild betydelse för
kommunens verksamhet.

 Jämtlands gymnasieförbund, 17,3 %
 Jämtlands räddningstjänstförbund, 14,3 %

Vi har inte utfört den legala revisionen av dessa bolag, utan enbart
tagit del av inskickat material från bolagen i form av signerade
balans- och resultaträkningar.

 Proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod har
tillämpats vid konsolideringen

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod,
vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i
företaget.

 Beloppen överensstämmer med den sammanställda
räkenskaper och de ingående bolagens redovisningar

Vi har inte funnit några avvikelser i vår översiktliga granskning
avseende sammanställda räkenskaper.

 Eliminering av interna poster i allt väsentligt har skett
 Det finns kassaflödesanalys och noter för sammanställda
räkenskaper
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Övriga iakttagelser
Anläggningstillgångar
Kommunen har inte delat upp anskaffningar före år 2016 i
komponenter. Komponentavskrivning infördes från år 2014.
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.

Likt föregående år rekommenderar vi att projekten delas upp i
omsättningstillgång och anläggningstillgång utifrån kända fakta.
Vi anser att intäkten för försäljning av exploateringsfastighet ska
redovisas i resultaträkningen 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.

I likhet med föregående år rekommenderar vi att en sådan
genomgång sker för att kunna ge en rättvisande bild av hur
tillgångarna värde och servicepotential förbrukas.
Kommunen gör inte någon prövning av anläggningstillgångarnas
värde.
Likt föregående år rekommenderar vi att kommunen årligen prövar
anläggningstillgångarnas värde.
Exploateringsfastigheter
Kommunen redovisar exploateringsfastigheter, 86,6 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.
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