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SAMMANFATTNING

Pa uppdrag av de fortroendevalda revisorerna har arsredovisningen per 2019-12-31
granskats. Granskningen syftar till att bedama om rapporten innehaller de uppgifter som
kravs och bedama om verksamheten bedrivs enligt fullmaktiges riktlinjer for god
ekonomisk hushallning. Bedomningar gars i enlighet med gallande bestamme1ser och god
revisionssed i kommunal verksamhet.
Arsredovisningen inneha1ler de delar som avses i kommunallagen och lag om kommuna]
bokforing och redovisning. Sammansta11da rakenskaper har upprattats avseende den
kommunala koncernen.
I forva1tningsberattelsen lamnas i allt vasentligt upplysningar och informationer som
stammer overens med bestiimmelserna om innehall.
Bedomningar om maluppfyllelsen utifran verksamhetsperspektiv utgar fran fullmaktiges
22 kommunavergripande mal diir 21 av de 22 malen nas helt eller delvis. Kommunen
redogar for positiva trender och omraden med utmaningar i verksamheterna. Mal om att
deltagandet i EU-valet 2019 ska aka och tillhara <let avre skiktet i kommungruppen nas
inte.
Niir <let galler maluppfyllelsen ur finansiellt perspektiv nas tre av fyra ekonomimfitt. Mal
om fastighetsunderhallet har inte natts historiskt och atgarder for att andra budgetstyrningen har vidtagits.
Resultat- och balansrakningen inklusive noter och tillaggsupplysningar ar uppstallda i
enlighet med LKBR. Vi har noterat avvike1ser nar <let giiller redovisningen av intakter som
inte paverkat var bedamning. Vi har noterat avsteg i balansriikningen nar <let ga1ler
redovisningen av pensioner, leasing och kortfristiga skulder som inte paverkat var
bedamning. Kommunen har lamnat upplysningar om gjorda avsteg. Redovisat resultat i
resultat- och balansrakning nar av fullmaktige budgeterat resultat for en god ekonomisk
husha1lning.
Var genomgang av drift- och investeringsredovisning saint sammanstallda rakenskaper
utvisar att redovisningarna ar upprattade i enlighet med kraven i LKBR.
Bedonming
Vi bedamer att rakenskaperna i allt vasentligt iir rattvisande.
Vi bedamer att resultatet i fll'sredovisningen i al1t vasentligt ar forenligt med de mal
fullmiiktige beslutat om, med foljande undantag: Revisorerna bedamer att fullmaktiges
verksamhetsmfl1 om valdeltagandet i EU-valet saint ekonomimal om kostnader for
fastighetsunderhallet inte uppnatts.

2

INLEDNING/BAKGRUND

Revisorerna ska bedama om resultaten i arsredovisningen som enligt KL 11 Imp 21 § ska
behandlas av fullmaktige ar forenliga med de mal fulhnaktige beslutat inklusive ma.I om
god ekonomisk hushallning. Rev:isorernas skriftliga bedomning ska lamnas till fullmaktige
infor behandlingen av arsredovisningen.
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SYFTE, REVISIONSFRAGA OCH AVGRANSNING

Syfte

Det overgripande kontrollmalet ar att prova om rakenskaperna ar rattvisande och bed6ma
om resultatet i arsredovisningen ar forenligt med de mal som fullmaktige beslutat om.
Revisionsfragor
• Har arsredov:isningen upprattats enligt lagkrav, rekommendationer och god
redovisningssed?
• Ar resultaten i arsredovisningen i enlighet med fullm~iktiges mal och riktlinjer for god
ekonomisk hushallning?
• Ar resultaten i tu·sredovisningen forenliga med de av fullmaktige faststallda malen, d.v.s.
finns forutsattningar for att malen har natts under 2019'?
Avgransning
Granskning sker i den omfattning som foljer av god revisionssed i kommunal verksamhet
med utgangspunkter i SKYREV:s vagledning for redovisningsrevision. Granskning sker av
ett urval av underlag utifran bedcimningar om vasentlighet och risk.
4

REVISIONSKRITERIER

De bedomningsgrunder som bildar underlag for revision ens analyser, slutsatser och
bedomningar ar:
Kommunallag (2017=725), KL
Lag (2018:597) om kommunal bokforing och redovisning, LKBR
Rekommendationer fran radet for kommunal redovisning, RKR
SKYREV:s vagledning for redovisningsrev:ision
Fullmaktigebesl ut
Interna regler och anvisningar.
5

METOD

Vi har hiimtat informationer via intenjuer med ansvariga vid ekonomifunktion samt
granskning av dokumentation inklusive analysunderlag for bedomningar om:
►
►

►
►
►

arsredovisningen innehaller de upplysningar och uppgifter som kravs och att
rekommendationer efterlevs
rutiner for analyser, avstamningar och arbetet for att siikerst~illa vasentliga poster for
den finansiella rapporteringen
bokslutsprocessen och rimligheten kring interna anv:isningar och om de foljts
rimligheten i kommunstyrelsens utv~irdering om mal och riktlinjer for god ekonomisk
hushallning har natts och foljts
andra forhallanden av betydelse for styrningen och uppfoljningen
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Granskning har skett av fullstandighet, riktighet, existens, tillhorighet, periodisering,
vardering, aganderatt och forpliktelser samt inneha.11, presentation och lasbarhet.
Upplysningar om forvaltningarnas sakerstallande kring rapporteringsrutiner och de
uppskattningar/bedomningar som ligger till grund for lamnade uppgifter och
informationer har hamtats. Ett urval av underlag och avstamningsrutiner i bokslutet har
granskats utifran vasentlighet och risk. Kompletteringar hamtas in. Analyser och
bedomningar med utgangspunkter i revisionskriterierna har slutforts.
Skriftlig granskningsrapport har upprattats och sakgranskats av redovisningschef infor
rapportering till revisorerna.
6

6.1

RESULTAT AV GRANSKNINGEN

fORVALTNINGSBERATTELSE

Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokforing och redovisning fullgoras pa ett satt som
overensstammer med god redovisningssed. Enligt 4 kap. 3 § tredje stycket LKBR ska
upplysning om skalen for eventuell avvikelse fran radets rekommendationer lamnas i en
not.

Detar aldrig forenligt med god redovisningssed att avvikafran uttryclcliga lagregler.
Innehallet i forvaltningsberattelsen regleras i 11 kap. LKBR. F6rvaltningsberattelsen ska
innehalla:
• En oversikt bver utvecklingen av kommunens verksamhet
• Upplysningar om sadana forhallanden som inte ska redovisas i balansrakningen eller i
resultatrakningen, men som ar viktiga for bedonmingen av kommunens resultat eller
ekonomiska stallning
• I-Iandelser av vasentlig betydelse och forvantad utveckling
• Vasentliga personalforhallanden
• Upplysningar om andra forhallanden som ar av betydelse for styrningen och
uppfoljningen av den kommunala verksamheten
• Utvardering av om malen och riktlinjerna for god ekonomisk hushallning har uppnatts
och foljts
• Utvardering av kommunens ekonomiska stallning inklusive balanskravsutredning
• Upplysningar om den kommunala koncernen
• Upplysningar om privata utforare som ar av vasentlig betydelse for bedomningen av
kommunens verksamhet eller ekonomiska stallning

Kommentar
Vi bed om er att forvaltningsberattelsen i allt vasentligt innehaller en oversikt over
ut:vecklingen av konununens verksamhet. Upplysningar avseende handelser av vasentlig
betydelse, som intraffat under rakenskapsaret eller efter <less slut, samt sadana
forhallanden som inte ska redovisas i balans- eller resultatrakningar men som ar viktiga
for bedomningen av kommunens resultat och stallning firms redovisade. Upplysningar om
,·asentliga personalforhallanden och redogorelser c)ver framtida utveckling lamnas. Den
ekonomiska utvecklingen analyseras n~irmare i finansiella analysdelar.
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6.2

BALANSKRAVSRESULTAT

Forvaltningsberattelsen ska innehalla upplysningar om dels arets resultat efter
balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering for eventuell forandring av
resultatutjamningsreserv, LKBR 11:10.
Nedan foljer en sammanstallning av kommunens utredning:

Balanskravsutredning 2015 (MSEK)

2019

2015

. X,~ets resiiltat
Avgar realisationsvinster
Orealiserade vinster/jorluster

I
I

I

2016

2017

2018

2019

92,7

68,4

67,0

34,9

125,8

-15,4

-0,9

-0,2

-3,8

-2,5

15,6

-42,3

Ate,foring orel. vinster/forluster
Justerat balanskravsresultat

77,3

67,5

66,8

46,7

ii7,6:

Kommunen klarar balanskravet och har gjort sa over tiden. Skillnaden mellan
anskaffningsvardet och marknadsvardet per 2018-12-31 har aterforts pa de aktier som
salts under aret. Arets resultat 2019 har paverkats av forandrad redov:isningsprincip
avseencle finansiella instrument med 42,3 mnkr. Med hansyn till forandringen skulle
justerat balanskravsresultat uppgatt till 75,3 mnkr i en jamforelse med tidigare ar.

6.2.1 M~len for god ekonomisk hush~llning
Forvaltningsberattelsen ska innehalla en utvardering om malen och riktlinjerna enligt KL
11 kap 6 § forsta och anclra styckena har uppnatts och foljts. Forvaltningsberi:ittelsen ska
aven innehalla en utvarclering av kommunens ekonomiska stallning, LKBR 11:9.
Kommunen har reviderat riktlinjerna for god ekonomisk hushallning 1 fran och med ar
2019. Riktlinjerna omfattar inte de kommunala foretagen.
Bedomningar om maluppfyllelsen utifran verksamhetsperspektiv utgar fran fullmaktiges
22 kommunc)vergripande mal dar 21 av de 22 malen nas helt eller delvis. Kommunen
redogor for positiva trencler och omraden med utmaningar i verksamheterna. Mal om att
cleltagandet i EU-valet 2019 ska oka och tillhora det ovre skiktet i kommungruppen nas
inte.
Kvaliteten i Yerksamheterna foljs genom KKJK 2 matt dar minst 90 procent med hansyn till
politisk ambitionsni\'a ska ha uppnatts. Nettokostnadsavvikelsen ska vara hogst +/-fem
procent for respektive verksamhetsomrade. Kommunen menar att analysen behaver
utv:iclgas for att kunna uttala sig om maluppfyllelsen kring a1wanda verksamhetsmatt. Vi
kan konstatera att nettokostnaclsavvikelserna inom individ- och farniljeomsorgen sticker
ut. Informationer famnas om att avvikelserna foljs lo pan de och att atgarder v:idtas.
Nar det galler maluppfyllelsen ur finansiellt perspektiv nas tre av fyra ekonomimatt. Mal
om fastighetsunclerhallet har inte natts historiskt och atgarder for att andra buclgetstyrningen har vicltagits.

1
2

KF 2018-12-17 § 236.
Kommunens kvalitet i korthet.

i

36,6'
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Bedomning

Vi bedomer att resultatet i arsredovisningen i allt vasentligt ar forenligt med de mal
fullmaktige beslutat om, med foljande undantag: Revisorerna bedomer att fullmaktiges
verksamhetsmal om valdeltagandet i EU-valet samt ekonomimal om kostnader for
fastighetsunderhallet inte uppnatts.

6.3

RESULTATRAKNING

Enligt LKBR 5:1 ska resultatrakningen i sammandrag redovisa samtliga intakter och
kostnader under rakenskapsaret.
Nedan redovisas en oversiktlig jamforelse mellan aren 2019 och 2018.

Rcsultatrakning (nmkr)

2019

2018

Verksamhetens intakter

972,0

954,3

-4795,6

-4593,9

-200,3

-179,6

-4023,9

-3819,2

Skatteintakter

2993,8

2901,4

Gen.statsbidr. o kostn. utjamning

1032,8

937,5

2,7

19,7

123,1

15,2

125,8

34,9

96,9 %

99,1 %

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansnetto

Arets resultat
Nettokostn.jskatteint. + gen. statsbidr.

Verksamhetens intakter har okat med 1,9 % medan kostnaderna har okat med 4,4 % i
jamforelsen med foregaende ar. Det har, tillsammans med okningen i avskrivningar, fort
med sig att nettokostnadsandelen har okat fran 98,7 % till 99,9 % fore finansnetto, o,6 %
fagre an budgeterad. Nettokostnadsanclel inklusive finansnetto ar 96,9 % respektive 99,1
%. Finansnettot har paverkats av v~irdestegringen i pensionsmedelsportfoljen med 71
mnkr med motsvarancle avvikelse mot budget. Fullm~iktiges mal om att clet arliga
resultatet i genomsnitt ska uppga till minst 2 % av skatter, utjamning och statsbidrag
klarades. For 2019 uppgick resultatet till 3,1 %. For aren 2015 - 2019 har i genomsnitt 2,2
% uppnatts.
Resultatet har paverkats av framskjutna projektmeclel och bidrag i storleksordningen - 4
mnkr som bokats upp som kortfristig skuld. Ffafarandet ar inte i overensstammelse med
radets rekommendationer kring redovisning av int~ikter. Utbetalningar av pensionsformaner som intjanats fore ar 1998 ska redovisas som kostnacler i resultatrakningen. Vi
har noterat en resultatpaverkan i storleksorclningen 5 mnkr pa grund av avsteget i
redovisningen m· pensioner. Sammantaget understiger noteringarna vasentligt belopp och
bar darmed inte paverkat var bedomning.
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Bedomning
Resultatrakningen ar uppstalld enligt LKBR. Resultatrakningen redovisar i allt vasentligt
externa intakter och kostnader och ar ratt periodiserat. Vi har noterat avvikelser i
periodisering av projektmedel/bidrag och utbetalningar av pensioner.
Vi bedomer att resultatrakningen ger en i allt vasentligt rattvisande bild av arets resultat.
Kommunen nar av fullmaktige budgeterat resultat for en god ekonomisk hushallning.
6.4

BALANSRAKNING

Balansrakningen ska enligt LKBR 6:1 i sammandrag redovisa kommunens samtliga
tillgangar, avsattningar och skulder saint eget kapital pa dagen for rakenskapsarets utgang
(balansdagen). Shillda pantcr och ansvarsforbindelser ska tas upp inom linjen.
Nedan redovisas en C)versiktligjamforelse mellan arcn 2019 och 2018.

Balansrakning (mnkr)

2019

2018

9112,3

8956,2

4505,0

4555,0

543,7

432,2

S:a tillgangar

9656,0

9388,4

Eget kapital

3073,8

2948,0

125,8

34,9

734,4

706,8

5847,8

5733,6

4875,0

4820,0

9656,0

9388,4

Ansvarsforbindelser

927,0

971,4

Borgensforbindelser

202,1

326,4

Soliditet inkl p-skuld

22,6 %

20,6 %

Balanslikviditet

56,9%

48,0%

Anlaggni ngstillga ngar

-

varav utlaning intern bank

Omsattningstillgangar

-

varav arets resultat

Avsattningar
Skulder
-·

-

varav upplfming internbank

S:a skulder

Kommunen bar forbattrad soliditet och balanslikviditet. Skuldsattningsgraden bar okat
nagot (40 %) jamfort med foregaende ar (39 %). Investeringarna bar sjahfinansierats till
97 %. Det noteras att budgeterade investeringar som inte genomforts 2019 flyttas fram till
2020 (207,3 mnkr). Det finns bland annat krav pa verksamheterna att anpassa kostnader
for att ldara framtida investeringsbehov.
Granskningen av cxploateringsredovisningen pckar pa att klassificering och intaktsforing
av lopande resultat gars i enlighet med bestammelserna.
Vi bar noterat att overskott fran schablon- och prestationsbaserade intakter i flyktingverksamheten har skuldforts i balansri:ikningen over tiden.
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For 2019 har dock bidragen intaktsforts i sin helhet. Vi har efterfragat kommunens
vardering av den in- och utgaende balansposten om 41 mnkr utifran existens och
fullstandighet. Nagra ataganden pa individniva eller villkor kring aterbetalning finns inte.
Var uppfattning ar att bidragen skulle ha intaktsforts vid respektive utbetalningstillfallen.
Vi har, liksom tidigare ar, rekommenderat att redovisningen anpassas till gallande regler
och rekommendationer.
Kommunen infonnerar om avsteg fran gallande regler nar det galler redovisningen av
pensioner. Liksom tidigare ar finns 451 mnkr av pensioner som intjanats fore 1998 avsatt i
balansrakningen som skulle ha reclovisats bland ansvarsforbindclser. Uppgifter lamnas
om att kommunen justerar 2020 ars ingaende balanser och kommer att folja LKBR
framgent.
Klassificering av finansiella anlaggningstillgangar avseende pensionsmedelsportfoljen ar
ett avsteg fran radets rekommendationer. Det galler aven klassificeringen av samtliga
leasingavtal.
Redovisningen av intakter som kortfristig skulcl har inte paverkat var bedomning.
Informationer om avstegen i ovrigt lamnas i arsredovisningen och har inte paverkat var
bedomning.

Bedomning
Balansrakningen ar i huvuclsak uppstalld enligt LKBR. Foregaende a.rs utgaende balanser
har overforts ratt som arets ingaende balanser. Byte av redovisningsprincip avseende
finansiella instrument redovisas med omrakning av jamforelseuppgifter i
overensstammelse med radets rekommendationer. Arets resultat enligt balansrakningen
overensstammer med resultatet for god ekonomisk lrnshallning.
Vi bed om er att balansrakningen i allt vasentligt ger en rattvisande bild av tillgangar,
avsattningar, skulder och eget kapital. Vi bedomer att tillgangarna, avsattningarna och
skulderna i allt vasentligt existerar, ar fullstandigt redovisade, ratt periodiserade och
varderats enligt principerna i LKBR. Vi har noterat awikelser nar clet galler reclovisningen
av pensioner, leasing och kortfristiga skulder.

6.5

KASSAFLODESANALYS

I kassafloclesanalysen ska kommunens in- och utbetalningar under rakenskapsaret
redovisas.

Bedomning
En oversiktlig analys av kassaflodet visar att investeringsverksamheten finansierats i stort
genom lopande verksamhet i kommunen. F6r kommunkoncernen har investeringarna
finansierats inom den lopande verksamheten i helhet. En overensstammelse med owiga
delar i arsreclo,,isningen finns.

6.6

NOTER

Upplysningar ska lamnas i noter. Noter som avser enskilda poster i resultat- eller
balansrakningen ska laggas fram i samma ordning som posterna. Hanvisning ska g6ras
vid de poster som noterna hanfor sig till.
Om en avvikelse gars med stod av 4 ka p 4 § andra stycket frfm nagon av de grundlaggande
redovisningsprinciper som anges i paragrafen, ska det lamnas en upplysning om skalen
for avvikelsen och en bedomning av effekten pa kommunens rcsultat och stallning.
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En upplysning ska lamnas om principerna for vardering av tillgangar, avsattningar och
skulder.

Bedomning
Noter och tillaggsupplysningar har lamnats i tillracklig omfattning. Kommunen har
upplyst om gjorda avsteg fran redovisningsrekommendationer.
6.7

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

6.7.1

Driftredovisningen

Enligt LKBR 10:1 ska driftsredovisningen innehalla en redovisning av hur utfallet forhaller
sig till den budget som faststallts for den lopande verksamheten. Vi har granskat att:
✓
✓
✓
✓
✓

Budgeterade och redovisade intakter och kostnader redovisas i sammanfattning
Redovisade intakter och kostnader overforts riktigt fran bokforingen
Samma periodiseringsprinciper galler for bade budget och redovisning
Jamforelse gors med tidigare ar
Driftredovisningen ar analyserad i forhallande till ekonomi och faststallda mal

Av driftsredovisningen framgar namndernas budgetavvikelser for bade intakter och
kostnader samt tillaggsanslag. Barn- och utbildningsnamnden redovisar underskott trots
tillaggsanslag. Vard- och ornsorgsnamnden bar anpassat verksamheten inorn budgetrarn
jamfort med foregaende ar. Netto-kostnadsavvikelser, i jamforelser med andra, inom
individ- och farniljeomsorgen sticker ut och atgarder planeras framover. Flera namnder
redovisar underskott. Behov av ytterligare anpassningar av kostnader lyfts fram utifran
aviserade stora investeringsbehov inom bland andra skolan och aldreomsorgen.

Bedomning
Vi bedomer att driftredovisningen utifran ovanstaende genorngang i allt vasentligt ger en
rattvisandc bilcl av utfallet for den lopande verksamheten.
6.7.2

Investeringsredovisningen

Investeringsredovisningen ska innehalla en samlad
investeringsverksamhet, LKBR 10:2. Vi har granskat att:
✓
✓

✓
✓
✓

✓

redovisning av

kommunens

Investeringsredovisningen visar kommunens totala investeringsverksamhet
Investeringsredovisningen iir uppstalld enligt god redovisningssed
Beloppen i investeringsredovisningen overensstammer med bokforing
Postema i i1westeringsredovisningen ar overforda till balansrakning och
kassaflodesanalys
Jarnforelse med tidigare ar gors
Awikelser i forhallande till budget har analyserats och kommenterats

Storre investeringsprojekt har specificerats och uppgifter lamnats om fardigstallda
investeringar. Kommunen aviserar stora investeringsbehov i lokaler och inorn vaomradet. Ombudgeteringar i arets investeringsbudget om ca 207 mnkr kommer att stalla
krav pa arliga resultat for att ldara malen om nettoinvesteringar till hogst 10 % av skatter,
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utjamning och statsbidrag tillsammans med underhallsmal om minst 106 kr /kvm i
kommunens egna fastigheter.

Bedomning
Vi bedomer att investeringsredovisningen utifran ovanstaende genomgang i allt vasentligt
ger en rattvisande bild av investeringsyerksamheten samt i ovrigt ar upprattad i enlighet
med kraven i LKBR.

6.8

SAMMANSTALLA RAKENSKAPER

Sammanstallda rakenskaper ska upprattas for den kommunala koncernen, LKBR 12:2. Vid
upprattandet av sammanstalld resultatrakning, sammanstalld balansrakning,
kassaflodesanalys och noter ska motsvarande bestammelser i kommunen tillampas. Vi
har granskat att:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Den sammansUi.llda redovisningen iir uppstalld enligt LKBR
Noter finns i tillracklig omfattning
Konsolidering skett av bolag med vasentlig betydelse for kommunen
Proportionell konsolideringsmetod och forvarvsmetod har tillampats vid
konsolideringen
Beloppen overensstammer med den sammanstallda redovisningen och de ingaende
bolagens redovisningar
Eliminering av interna poster i allt vasentligt har skett

Vi har granskat att kommunen upplyst om varfor inte foretag omfattas om det ~ir aktuellt.
Vi granskar specifikation av balanspost di:i.r det inte ldart framgar av bokforingen i ovrigt.
Av specifikation ska framga hur enheternas rakenskaper sammanstallts och eventuella
justeringar, elimineringar och konsolidering av poster i kommunkoncernens resultat och
balansrakning.
De sammansti:i.llda rakenskaperna utgar fran kommunen och det helagda koncernbolaget
Ostersunds Radhus AB saint Jamtlarids Gymnasieforbund (62 %) och Jamtlands
Raddningstjanstforbund (26,86 %).

Bedonming
Vi har, utifran ovanstaende genomgang, bedomt att sammanstallda rakenskaper i allt
vasentligt har upprattats i enlighet med LKBR.
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KVALITETSSAKRING

Berorda uppgiftslamnare har faktagranskat lamnade uppgifter som finns med i
revisionsra pporten.
Projektledare svarar for kvalitetssakring gentemot uppgiftslamnare och av de insamlade
uppgifter som anvands i analysen. Projektledaren bar det primara ansvaret for att den
analys och de bedomningar ocb forslag som fors fram ar tillrackligt underbyggda.
Ansvarig for kvalitetssakring bar det overgripande ansvaret for att kontrollera om
granskningen har en tillracklig yrkesmassig och metodisk kvalitet samt att det finns en
overensstammelse mellan revisionsfragorna/kontrollmalen, metoder, fakta,
slutsatser/bedomningar ocb framforda forslag.
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