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1. Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska

ställningen.

Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och utveckling i allt väsentligt är
stabil.

Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.
Under avsnittet ekonomiskt resultat beskrivs och visas finansiella nyckeltal i
tillräcklig omfattning. Flera uppgifter finns även sammanställda under rubriken
”Fem år i sammandrag”. Kommunens egna kapital uppgår till 183,7 mnkr och
täcker de pensionsförpliktelser som kommunen har i ansvarsförbindelser på 149,7
mnkr.

I årsredovisningen finns inslag av väsentliga händelser men de finns under olika

avsnitt, vilket gör det svårt för läsaren att tillgodogöra sig denna information. Under

respektive nämnd/styrelsen redovisas”2013 i ord”. Av årsredovisningen framgår på

ett tydligt sätt den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter. Kopplingen

kan göras tydligare till hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi och

prioriteringar inom olika områden.

Information om de kommunala bolagen redovisas i förvaltningsberättelsen.

Beskrivningen av den samlade verksamheten behöver utvecklas ytterligare i

enlighet med RKRs rekommendation 8.2 bland annat med avseende på

upplysningar om utvecklingen av den samlade verksamheten och särskilda

upplysningar om ekonomi. Vi bedömer att en tydligare uppföljning av bolagens

ändamål och ägardirektiv ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5

a-b). Årets resultat är 5,2 mnkr och efter justering av ripsräntan och den

taxefinansierade verksamheten (avfall) är det justerade resultatet 6,5 mnkr. Inga

tidigare års negativa resultat finns att återställa.

I årsredovisningen har en utvärdering gjorts av de finansiella målen. Vi bedömer

den finansiella måluppfyllelsen som god. Vi bedömer att utvärderingen av de

finansiella målen har skett i tillräcklig omfattning och ger en rättvisande bild av

måluppfyllelsen.

Målen för verksamheten beskrivs i förvaltningsberättelsen där bedömning görs

huruvida målen är uppnådda eller ej. Kommunstyrelsens bedömning är att nio av

26 mål är uppnådda, 10 av 26 mål är delvis uppnådda och 7 av 26 mål är inte

uppnådda.
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Målen behöver till stor del tydliggöras och konkretiseras förslagsvis med nyckeltal

eller liknande för att fullmäktige ska ges möjlighet att bättre förstå och kunna

bedöma måluppfyllelsen.
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2. Inledning

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

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

regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal

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

nämndens normering.

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för

årsredovisningens upprättande.

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas

på det sätt som fullmäktige bestämmer.

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

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

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

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

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

årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

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

följande revisionsfrågor:

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-

hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens

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

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet

med balanskravets regler?

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat

avseende god ekonomisk hushållning?

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses

följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

 resultaträkning

 kassaflödesanalys

 balansräkning

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

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna-

den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål

för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt

nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige.

Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den

presenteras i årsredovisningen

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och utredare.
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3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning

3.1.1. Förvaltningsberättelse

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet

överensstämmer med kraven i KRL.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning. Analysen av

årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Förvaltnings-

berättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste åren.

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtaganden i tillräcklig

omfattning. Under avsnittet ekonomiskt resultat beskrivs och visas finansiella

nyckeltal i tillräcklig omfattning. Flera uppgifter finns även sammanställda under

rubriken ”Fem år i sammandrag”.

Kommunens egna kapital uppgår till 183,7 mnkr och täcker de pensionsförpliktelser
som kommunen har i ansvarsförbindelser på 149,7 mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse. I förvaltningsberättelsen finns inslag av

väsentliga händelser men de finns under olika avsnitt, vilket gör det svårt för

läsaren att tillgodogöra sig denna information. Under respektive nämnd/styrelsen

redovisas”2013 i ord”.

I förvaltningsberättelsen som är kommunstyrelsens sammanfattning kan ett särskilt

avsnitt om viktiga händelser ingå. Avsnittet bör ta upp sådant som bedöms som

betydelsefullt för kommunen och som inträffat under och delvis efter

räkenskapsåret. Dessa inslag kan även vara framåtsyftande.

Förväntad utveckling. Av årsredovisningen framgår på ett tydligt sätt den för-

väntade utvecklingen inom olika verksamheter. Kopplingen kan göras tydligare till

hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi och prioriteringar inom olika

områden.

Väsentliga personalförhållanden. Den obligatoriska redovisningen av sjuk-

frånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a, dvs. frånvaron specificeras på lång-

och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar den

personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av

diagram och verbal information. Vi bedömer att information lämnas i tillräcklig

omfattning.

Gemensam förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen omfattar en

beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation vilket

tydliggörs genom ett organisationsschema. Koncernens ekonomi anslyseras i

avsnittet om ”Lekebergs kommunkoncern”. I avsnittet om kommunens bolag
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redogörs för ekonomi och verksamhet för de bolag som är med i den sammanställda

redovisningen. Beskrivningen av den samlade verksamheten behöver utvecklas

ytterligare i enlighet med RKRs rekommendation 8.2 bland annat med avseende på

upplysningar om utvecklingen av den samlade verksamheten och särskilda

upplysningar om ekonomi. Vi bedömer att en tydligare uppföljning av bolagens

ändamål och ägardirektiv ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer. I

förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och

pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av

fullmäktiges föreskrifter om förvaltning av pensionsmedel.

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av

verksamheten. Detta område avser information och analys rörande prestationer,

kvalitet och mål. I avsnittet om måluppfyllelse redovisas måluppfyllelsen för de av

kommunfullmäktige beslutade målen för verksamheten. Information om de

kommunala bolagen redovisas i förvaltningsberättelsen.

Flera nyckeltal som berör nämndernas verksamheter ingår även i

förvaltningsberättelsen.

Något översiktligt resultatet från nämndernas utförda internkontroller redovisas

inte.

3.1.1.2. Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att investeringsredovisningens sammanfattning i allt väsentligt ger en

rättvisande bild av årets investeringar.

I år har en tydligare avstämning och uppföljning gjorts mot de enskilda projekt som

fullmäktige beslutade om i budgeten för 2013 inkl. de investeringsanslag som ej

förbrukades 2012. Den totala investeringsbudgeten på 14,8 mnkr har överskridits

med 4,7 mnkr främst på grund av att kommunen köpt en fastighet som de senare

sålde till Lekebergs kommunala bostads AB. Information om avvikelser i

förhållande till budget kan förbättras.

Redogörelsen kan även innehålla en totalkalkyl för respektive investering, årets

investeringsutgift om det rör sig om fleråriga projekt samt en prognos för

färdigställande.

Jämförelse med tidigare år saknas.
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3.1.1.3. Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur

utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.

Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per

sista augusti redovisas i tabellen nedan:

Driftredovisning per nämnd, mnkr
Utfall
2013

Budget Prognos
Budget-

avvikelse
Prognos-
avvikelse

Kommunstyrelse 59,9 62,9 0,3 3,0 2,7

Kultur- och bildningsnämnd 170,4 169,8 -1,9 -0,6 1,3

Vård- och omsorgsnämnd 106,7 99,0 -5,8 -7,7 -1,9

VA-verksamhet 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0

Summa nämnderna 338,4 333,1 -7,4 -5,3 2,1

Nämnderna redovisar ett underskott jämfört med budget på 5,3 mnkr vilket är 2,1

mnkr bättre än prognosen efter sju månader. Vård- och omsorgsnämnden redovisar

den största negativa avvikelsen på 7,7 mnkr vilket är 1,9 mnkr sämre än prognosen

efter sju månader. Underskottet beror främst på ökade personalkostnader inom

särskilt och ordinärt boende. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 3 mnkr

vilket främst beror på att anslag för oförutsett ej ianspråktagits under året.

3.1.2. Balanskrav
Bedömning och iakttagelser

Vi instämmer i kommunens bedömning att balanskravet har uppfyllts för 2013.

Årets resultat är 5,2 mnkr och efter justering av ripsräntan och den taxefinansierade

verksamheten (avfall) är det justerade resultatet 6,5 mnkr.

Inga tidigare års negativa resultat finns att återställa.

3.1.3. God ekonomisk hushållning
Bedömning och iakttagelser

I årsredovisningen har en utvärdering gjorts av de finansiella målen. Vi bedömer

den finansiella måluppfyllelsen som god. Vi bedömer att utvärderingen av de

finansiella målen har skett i tillräcklig omfattning och ger en rättvisande bild av

måluppfyllelsen.

Verksamhetsmål som har betydelse för en god ekonomisk hushållning har inte

angetts i budgeten för 2013 och inte heller beslutats av fullmäktige när budgeten

antogs. Vi kan som en följd av detta inte bedöma resultatet i denna del.

3.1.3.1. Finansiella mål

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål

som fastställts i budget 2013:
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Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i

budget 2013

Utfall 2013 Måluppfyllelse, KS

bedömning

Resultatet ska i genomsnitt under en

treårsperiod vara positivt och uppgå till en

procent av skatteintäkter, generella

statsbidrag och utjämning.

Resultat – resultatet för

året uppgår till 5,2 mnkr

dvs 1,54 procent av

skatteintäkter, generella

statsbidrag och utjämning.

För perioden 2011-2013

uppgår det till 2,71 procent.

Målet är uppnått

Årets investeringar och amorteringar ska

finansieras av egna medel.

Inga nya lån är upptagna

under 2013.

Målet är uppnått.

Verksamhetens nettokostnad ska understiga

100 procent av skatter och bidrag.

Verksamhetens

nettokostnader uppgår till

98,8 procent.

Målet är uppnått.

Vi instämmer i kommunens bedömning av de finansiella målen.

3.1.3.2. Mål för verksamheten

I Lekebergs kommuns budget för 2013 har kommunfullmäktige fastställt en

utvecklingsplan med 26 mål inom sju olika områden. Hur kommunen mäter dessa

mål fastställs i nämnder/styrelse. Det görs ingen koppling till god ekonomisk

hushållning.

Målen för verksamheten beskrivs i förvaltningsberättelsen där bedömning görs

huruvida målen är uppnådda eller ej. Kommunstyrelsens bedömning är att 9 av 26

mål är uppnådda, 10 av 26 mål är delvis uppnådda och 7 av 26 mål är inte

uppnådda.

Målen behöver till stor del tydliggöras och konkretiseras förslagsvis med nyckeltal

eller liknande för att fullmäktige ska ges möjlighet att bättre förstå och kunna

bedöma måluppfyllelsen.

3.1.4. Nämndernas redovisning av sitt uppdrag
Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina

uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna

för den.

Ekonomiavdelningen har till årsredovisningen och bokslutet begärt in

verksamhetsberättelser från samtliga nämnder för år 2013. Av anvisningarna

framgår att verksamhetsberättelsen skall innehålla information om årets resultat,

verksamhet – måluppfyllelse – framtid där avstämning av fullmäktiges

övergripande inriktningsmål, delmål och aktiviteter skall framgå. Nyckeltal ska

även lämnas in.
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Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att nämndernas redovisningar i allt väsentligt innehåller redovisning av

utfallet av årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt att

de i allt väsentligt följer de anvisningar som kommunstyrelsen angivit.

3.2. Rättvisande räkenskaper
3.2.1. Resultaträkning
Bedömning och iakttagelser

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

enlighet med god redovisningssed.

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets

resultat. Resultaträkningen är uppställd i enlighet med KRL och noter finns i

tillräcklig omfattning.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos.

Resultaträkning
Utfall
2013

Utfall
2012

Budget
Avv mot

budget

Verksamhetens intäkter 67,6 63,0 59,2 8,4

Verksamhetens kostnader -394,0 -368,0 -388,5 -5,5

Avskrivningar -5,1 -4,8 -5,0 -0,1

Verksamhetens nettokostnader -331,5 -309,8 -334,3 2,7

Skatteintäkter 273,3 264,3 271,9 1,4

Generella statsbidrag 62,1 54,2 61,9 0,2

Finansiella intäkter 3,3 3,9 1,6 1,7

Finansiella kostnader -2,0 -1,4 -0,5 -1,5

Resultat för extraordinära poster 5,2 11,2 0,6 4,5

Extraordinära intäkter/kostnader 0,0 3,8 0,0 0,0

Årets resultat 5,2 15,0 0,6 4,5

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 331,5 mnkr vilket är en ökning jämfört

med föregående år och avviker med 2,7 mnkr jämfört med budget.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning

uppgår till 98,8 %, en ökning med knappt 1,6 % sedan föregående år och förklarar

en del av resultatförsämringen. Årets resultat uppgår till 5,2 mnkr vilket är 9,8

mnkr sämre än föregående år och 4,5 mnkr bättre än budget.

Den positiva avvikelsen mot budget förklaras främst med en återbetalning från

AFA-försäkringen för åren 2005 och 2006 med 5,2 mnkr vilket är en tillfällig

intäktsökning.
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3.2.2. Balansräkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,

avsättningar, skulder och eget kapital. Tillgångarna, avsättningarna och skulderna

existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt

principerna i KRL.

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar noter i tillräcklig omfattning.

Bilagor/specifikationer finns i tillräcklig omfattning.

Kommunen avviker från god redovisningssed enligt följande:

Löner för timanställdas tid och ob-ersättningar periodiseras inte. Kommunen

redovisar timanställdas löner enligt kontantprincipen.

Exploateringar. Någon värdering har inte gjorts gällande exploateringstillgångar.

3.2.3. Kassaflödesanalys
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och

investeringar och överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar

av årsredovisningen.

Noter finns i tillräcklig omfattning.

3.2.4. Sammanställd redovisning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens

ekonomiska ställning och åtaganden.

Granskningen visar att den sammanställda redovisningen är upprättad i enlighet

med KRL:s krav (kap 8).

Den sammanställda redovisningen är upprättad utifrån preliminära

årsredovisningar. I övrigt är den samlade redovisningen väl dokumenterad och

underlag finns i tillräcklig omfattning. Redovisningen är upprättad enligt

förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.

För att säkerställa att elimineringar mellan kommunen och dess bolag sker till rätt

belopp bör förvärvsanalyser upprättas för de kommunala bolagen.

För att höja informationsvärdet kan i noter till de olika posterna i resultat- och

balansräkningen lämnas. Samma synpunkt som föregående år.

Skillnader i redovisningsprinciper mellan kommunen och dess koncernbolag

framgår inte av kommunens redovisningsprinciper, det framgår heller inte om

några justeringar har gjorts för eventuella skillnader.
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3.2.5. Tilläggsupplysningar
Bedömning och iakttagelser

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

övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:

 Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings-

princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens

intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.

 Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans-

räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys-

ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god

redovisningssed i övrigt.

Följande rekommendationer har dock kommunen inte följt fullt ut:

RKR 8.2 Sammanställd redovisning Delvis Förvaltningsberättelsen bör

kompletteras med information om

kommunala entreprenader samt

information om den samlade

verksamhetens utveckling,

personalförhållanden och förhållanden

av betydelse för styrning och

uppföljning.

RKR 10.2 Avsättningar och

ansvarsförbindelser

Delvis Noten är ej specificerad enligt

rekommendation

RKR 13.2 Redovisning av hyres-

/leasingavtal

Delvis Kommunen avviker från

rekommendationen gällande uppgifter

om leasing.

2014-04-14

__________________________ ___________________________
Anna Gröndahl Fredrik Alm
Projektledare Uppdragsledare


