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1. Sammanfattning 

Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och 

årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01–2013-12-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 

år 2013. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 

med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 

rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

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

revisionsberättelsen. 

1.1 Resultat och årsredovisning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat 

och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 

redovisningslagen och god redovisningssed. 

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 5,9 Mkr för 2013 vilket är 2,9 Mkr bättre än budget 

och 0,1 Mkr bättre jämfört med f g år. Årets resultat har påverkas positivt av en 

jämförelsestörande post avseende den återbetalning av AFA försäkring som kommunen erhållit 

på 9,9 Mkr. Även f g år erhöll kommunen återbetalning av AFA försäkringen på i stort sett 

samma belopp. Årets resultat har belastas av ej budgeterade nedskrivningar avseende 

exploateringsfastigheter på ca 2,8 Mkr samt en kostnad för medfinansiering av Citybanan på ca 

4,8 Mkr. 

Nämnderna och kommunstyrelsen redovisar totalt sett ett underskott på 18,0 Mkr (f g år -14 

Mkr).  Den största negativa avvikelsen återfinns inom Tekniska Nämnden (-12,8 Mkr) men även 

Kommunstyrelsen (-2,5 Mkr), Barn- och utbildningsnämnden (-1,6 Mkr) och Socialnämnden (-

2,0) redovisar underskott för år 2013. 

Då kommande år ser ekonomiskt ansträngande ut för kommunen ser vi det som mycket angeläget 

att krav ställs på verksamheterna att hålla sig inom tilldelade budgetramar samt vidta åtgärder så 

snart det finns risk för budgetöverskridande. I detta sammanhang har kommunstyrelsen ett stort 

ansvar att inom ramen för sin uppsiktsplikt följa nämndernas arbete och ställa krav på att åtgärder 

vidtas. 

Vi delar kommunledningens uppfattning att balanskravet har uppfyllts för 2013. 

1.2 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. 
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Finansiella mål  

Kommunfullmäktige fastställde i samband med budgetbehandlingen för år 2013 finansiella 

målsättningar och mål för verksamheten, som bedömdes ha en koppling till god ekonomisk 

hushållning. Kommunen har inte lyckats uppnå samtliga finansiella målsättningar för 2013. 

Verksamhetsmässiga mål 

Kommunen har upprättat en vision med övergripande strategiska områden. I budget för år 2013 

redovisas fem strategiska målområden som bedöms ha en koppling till god ekonomisk 

hushållning. Till respektive strategiskt målområde har sedan flera mål knutits.  Målen syftar till 

att ge indikationer på om kommunens resurser används kostnadseffektivt och ändamålsenligt i 

verksamheten.  I årsredovisningen under respektive nämnds verksamhetsberättelse finns en 

redogörelse av de aktiviteter nämnden utfört för att nå målen. Kommentarer huruvida 

måluppfyllelse nåtts finns ej till samtliga mål. Vi kan även konstatera att huvuddelen av målen i 

dagsläget ej är mätbara. I kommunen pågår dock en process att utveckla dessa mål. 

Vi vill peka på betydelsen av att kommunen använder tydliga och mätbara verksamhetsmässiga 

mål som bl a är kopplade till effektivitet och ändamålsenlighet i organisationen. Denna typ av mål 

är av stor betydelse för bedömningen av verksamheterna och därmed även ett viktigt instrument 

vid styrningen av kommunen. Det är vidare av stor vikt att målen, ur perspektivet god ekonomisk 

hushållning, bygger på en analys av kommunens särskilda förutsättningar och önskade 

utveckling. 

 

2. Bakgrund 

Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning 

för räkenskapsåret 2013-01-01–2013-12-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2013. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 

med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 

rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

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

att kunna avge revisionsberättelsen. 

3. Syfte 

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. 
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4. Avgränsning 

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2013.  

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet 

främst såsom den definieras av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Skyrev (Sveriges 

Kommunala Yrkesrevisorer).  Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med 

hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 

felaktigheter.  

I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över 

kommunens kostnader och intäkter. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar. 

 

5. Revisionskriterier 

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer  

 Kommunallag och kommunal redovisningslag 

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

Kommuner och Landsting, SKL  

 Interna regelverk och instruktioner 

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.  

6. Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.  

Rapporten är saklighetsgranskad av kommunens ekonomichef Bo Lindström samt av 

redovisningsekonomen Camilla Ignell. 

7. Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

 Intervjuer med berörda tjänstemän 
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 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 för att ge stöd till 

revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. 

 Översiktlig analys av resultaträkningen 

8. Projektorganisation 

Granskningen har genomförts av Charlotta Ekman, auktoriserad revisor, och Sofia Mårtensson, 

revisor. 

9. Årsredovisningen 

9.1 Allmän bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat 

och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 

redovisningslagen och god redovisningssed. 

9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer 

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt 

god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med lagen om kommunal 

redovisning och Rådet för kommunal redovisnings (RKRs) rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer med 

ekonomer samt översiktlig avstämning av kommunens årsredovisning mot RKRs gällande 

rekommendationer. Baserat på detta och väsentlighetsprincipen är vår bedömning att kommunen i 

huvudsak efterlever rekommendationerna.  

Av den praxisundersökning som publicerade våren 2010 framgår att det överlag finns brister i 

efterlevnaden i kommuners och landstings årsredovisningar. I syfte att minimera risken för detta i 

Askersunds kommuns årsredovisning rekommenderar vi att kommunen, som en del i arbetet med 

att ta fram årsredovisningen, årligen gör en detaljerad avstämning mot rekommendationerna och 

att denna dokumenteras och bifogas bokslutsdokumentationen. 

I likhet med tidigare år påbörjas avskrivningar på materiella anläggningstillgångar först året efter 

anskaffningsåret vilket innebär att kommunen i detta avseende ej följer rekommendationen från 

Rådet för kommunal redovisning. Detta upplyser man dock läsaren om under avsnittet 

”Redovisningsprinciper”. 

9.3 Kommunens förvaltningsberättelse 

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande 

bild av kommunens resultat och ställning. Den lämnade redogörelsen för kommunens verksamhet 

och ekonomi m.m., innehåller de väsentliga fakta som krävs för att läsaren tillsammans med den 
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övriga finansiella informationen skall kunna göra en övergripande bedömning av 

verksamhetsåret. 

I förvaltningsberättelsen har kommunstyrelsen, i enlighet med lagstiftningen, följt upp de 

finansiella målsättningar som fastställts som kriterier för en god ekonomisk hushållning. En 

utvärdering av samtliga verksamhetsmässiga mål saknas dock. Se avsnitt 10.3. 

9.3.1 Övrig finansiell information 

Avseende årsredovisningens resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och boksluts-

kommentarer, är vår uppfattning att även dessa innehåller de uppgifter som krävs för att bedöma 

kommunens ställning och resultat för 2013. 

Balans- och resultaträkningens kompletterande information i form av noter är enligt vår uppfatt-

ning väl anpassat till informationsbehovet i årsredovisningen. 

Årsredovisningens ekonomiska analys med bl a finansiella nyckeltal ger tillsammans med den 

övriga informationen i årsredovisningen en översiktlig bild av kommunens finansiella utveckling 

under de fem senaste åren. 

9.3.2 Balanskravet 

9.3.2.1 Gällande regler 

I KL finns de fr o m år 2000 gällande reglerna om balanskravet, vilka innebär att kommunens 

intäkter ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL 

regleras inom tre år. I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, 

vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att 

intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi. 

Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. 

Exempel på där synnerliga skäl kan anses föreligga är när kommuner medvetet och tydligt gjort 

avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta framtida kostnadsökningar eller 

intäktsminskningar.  

Fr o m 2013 finns krav på att förvaltningsberättelsen ska innehålla en balanskravsutredning. 

Uppställningsformen är delvis reglerad och utredningen ska definiera ”årets resultat efter 

balanskravsjusteringar” samt ”årets balanskravsresultat”. De kommuner som har en 

resultatutjämningsreserv, RUR, ska även redovisa förändringen av denna. Askersunds kommun 

har valt att inte göra någon retroaktiv avsättning till RUR avseende åren 2010-2012. 
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9.3.2.2 Balanskravet i årsredovisningen 

 Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen.  Enligt 

en nyinförd paragraf i Lagen om kommunal redovisning skall upplysning lämnas om ”årets 

resultat efter balanskravsjusteringar” samt ”balanskravsresultat”.  Årets balanskravsresultat 

framgår av kommunens förvaltningsberättelse. 

 Kommunens överskott 2013 enligt årsredovisningen uppgår till +5,9 Mkr. Vid avstämning av 

balanskravet avgår årets realisationsvinster uppgående till 2,3 Mkr från årets resultat, i enlighet 

med gällande principer. Årets balanskravsresultat uppgår därmed till +3,6 Mkr. 

   

9.4 Nämnduppföljning 

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till 

kommunens förvaltningsberättelse. 

9.4.1 Driftredovisning 

9.4.1.1 Nettokostnadsutveckling för styrelsen och nämnderna (Mkr) 

Styrelse/Nämnd 2013 2012 2011 

Kommunstyrelsen -106,5 -103,1 -104,6 

Tekniska nämnden -45,5 -36,7 -47,3 

Byggnadsnämnden -1,3 -1,6 -1,6 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

-16,7 

             -155,3 

-15,5 

             -157,9 

-15,9 

             -153,4 

Socialnämnden 

Summa nettokostnader 

 

-205,9 

-531,2 

 

-202,5 

-517,3 

 

-206,0 

-528,8 

 

 

Styrelsens och nämndernas totala nettokostnadsökning mellan åren 2012 och 2013 uppgår till 

13,9 Mkr vilket motsvarar en ökning med 2,7 %.  Som framgår ovan har Tekniska nämnden ökat 

sina nettokostnader med 8,8 Mkr (24,0 %) jämfört med f g år. Barn- och utbildningsnämnden har 

minskat sina kostnader med 2,6 Mkr (1,6 %) jämfört med f g år. 

Kommentarer till kommunstyrelsens och nämndernas resultat framgår av årsredovisningens 

avsnitt ”Verksamheten i nämnderna”. 
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9.4.1.2 Avvikelser mot budget (Mkr) 

Kommunen redovisar per 2013-12-31 sammantaget en positiv avvikelse mot budget på 2,9 Mkr 

med inbördes fördelning mellan kommunstyrelsen och nämnderna enligt följande: 

Mkr Avvikelse mot budget (+/-) 
Utfall 2013-12-31    Prognos 2013-08-31 

Ej genomförda besparingar - -2,6  

Kommunstyrelsen -2,5 1,1  

Tekniska nämnden -12,7 -8,9  

Byggnadsnämnden 0,5 0,4  

Kultur- och fritidsnämnden             0,4 0,0  

Barn- och utbildningsnämnden -1,6 -2,6  

Socialnämnden -2,1 -2,7  

Summa nämnder och styrelser -18,0 -15,3  

Finansförvaltning 20,9 18,3  

Summa 2,9 3,0  

 

Av tabellen ovan framgår att styrelsen och nämnderna tillsammans redovisar en negativ avvikelse 

på tillsammans 18,0 Mkr. (F g år redovisade nämnderna ett negativt resultat på 14 Mkr). Det är 

således tack vare finansförvaltningens överskott som kommunen som helhet kan redovisa ett 

positivt resultat för 2013. (Av finansförvaltningens överskott avser ca 10,0 Mkr återbetalningen 

av AFA försäkringen). Nämnas bör även Tekniska nämnden som redovisar en negativ avvikelse 

på hela 12,7 Mkr. Utav nämndens underskott avser 2,8 Mkr den extra nedskrivning som gjorts 

avseende exploateringstillgångar och 4,8 Mkr medfinansieringen av Citybanan vilka inte hade 

budgeterats 2013.  

Kommunens sparbeting inför 2012 på 11,8 Mkr har budgeterats på Kommunstyrelsen. I takt med 

att besparingar har genomförts har ombudgetering till respektive nämnd skett. Kommunstyrelsens 

underskott beror till största del på ej verkställda besparingar . 

Då kommande år ser ekonomiskt ansträngande ut för kommunen ser vi det som mycket angeläget 

att det ställs höga krav på att samtliga verksamheter klarar sina tilldelade budgetramar samt vidtar 

åtgärder i de fall det finns indikationer på budgetöverskridande.  

Kommentarer till avvikelserna återfinns i årsredovisningen under avsnittet ”Driftsredovisning” 

och ”Verksamheten i nämnderna”, 

Av tabellen ovan framgår vilka avvikelser som prognostiserades i delårsbokslutet. Vid jämförelse 

med faktisk avvikelse och prognostiserad avvikelse per augusti 2013 kan man utläsa att Tekniska 

nämnden underskott blev högre än vad som prognostiserades i augusti. Vi vill understryka vikten 

av att prognoserna håller en hög kvalitet för att kunna vidta åtgärder snabbt vid befarade 

underskott. 
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Vidare anser vi att det under verksamheternas redogörelse skulle vara intressant att få ta del av 

förklaringar till nämndernas avvikelser i årsbokslutet jämfört mot de prognoser som lämnades i 

delårsbokslutet.  

9.5 Investeringsredovisning 

I årsredovisningen finns ett avsnitt om investeringar per styrelse/nämnd för perioden. Av 

redovisningen framgår att man har gjort investeringar med netto 45,5 Mkr under perioden. 

Budgeterade investeringar för 2013 uppgick till 77,5 Mkr. Budgetavvikelsen uppgår därmed till 

32,0 Mkr. 

Kommentar 

Budgetavvikelsen beror främst på att den stora investeringen i den nya kunskaps- och 

kulturcentret (16,2 Mkr) samt kommunens planerade investeringar i gatubelysning (7,3 Mkr) 

senareläggs. 

 

10. Bedömning utifrån fullmäktiges mål  

10.1 Bakgrund 

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. 

10.1.1 Uppföljning av mål för år 2013 

Kommunfullmäktige fastställde i samband med budgetbehandlingen för år 2013 både finansiella 

målsättningar och mål för verksamheten, som bedömdes ha en koppling till god ekonomisk 

hushållning.  

 

10.2 Finansiella mål 

Askersunds kommuns eget krav på god ekonomisk hushållning innehåller nedanstående, av 

fullmäktige, fastställda finansiella målsättningar: 

1. Kommunens ekonomiska planering ska präglas av långsiktighet och utgå från 

god ekonomisk hushållning vilket innebär att varje generation skall bära sina 

kostnader för sin konsumtion. 

2. Det är ekonomin som sätter gränser för verksamhetens omfattning. 

3. Det egna kapitalet skall skyddas mot inflation. 
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4. Lånefinansieringar av investeringar skall undvikas och begränsas till den sk 

affärsverksamheten (vatten avlopp mm). 

5. Utrymme ska skapas för sparande till kommande pensionsutbetalningar 

motsvarande minst 1,5 % per år av kommunens pensionsskuld 

6. På sikt ska kommunen redovisa årliga resultat som motsvarar minst 2 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Kommunen har uppnått mål ett, tre och fem ovan dvs hälften av sina finansiella mål för 2013. 

 

10.3 Verksamhetsmål    

   

Kommunen har upprättat en vision ”Med våra fina miljöer och rika kultur är vi ett hållbart val för 

människor med krav på livskvalitet. Kommunen är välmående med Vätterns snabbast växande 

stad som mittpunkt. En aktiv bygd för aktiva människor”.  

Visionen har fem strategiska målområden (enligt nedan). Till respektive strategiskt målområde 

har sedan flera mål knutits. Målen syftar till att ge indikationer på om kommunens resurser 

används kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten. 

I budget för år 2013 redovisas nedanstående fem strategiska målområden som bedöms ha en 

koppling till god ekonomisk hushållning:  

 Attraktiva boende- och livsmiljöer: Förutsättningar ska skapas för att boende och 

inflyttning ska vara möjlig i alla delar av kommunen. 

 Gott liv hela livet: Mångfald, folkhälsa och jämställdhet är viktiga framgångsfaktorer för 

att en kommun ska uppfattas som öppen och tolerant. 

 Lust att lära: I kommunen ska vi erbjuda en skola med lust att lära, utmana och inspirera 

till det livslånga lärandet. 

 Ett starkt näringsliv: Kommunen ska arbeta tillsammans med det lokala näringslivet 

och andra myndigheter och organisationer i syfte att förbättra näringslivs- och 

arbetsmarknadssituationen i kommunen. 

 Effektiv resursanvändning: Att resurserna ska användas på ett effektivt sätt gäller både 

natur och miljö i vår omvärld såväl som kommunens egna resurser i form av personal och 

skattemedel. 

I kommunens årsredovisning under respektive nämnds verksamhetsberättelse redogör 

nämnderna för vilka aktiviteter som utförts under 2013 för att nå målen. Kommentarer 

huruvida måluppfyllelse nåtts finns ej till samtliga mål. Vi kan även konstatera att 
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huvuddelen av målen i dagsläget ej är mätbara. I kommunen pågår dock en process att 

utveckla dessa mål. 

De verksamhetsmässiga målen bör ses som ytterligare en dimension i kommunens 

vidareutveckling av begreppet god ekonomisk hushållning. Vi ser det därför som viktigt att 

kommunen fortsätter utvecklingsarbetet med att ta fram mätbara verksamhetsmål dels utifrån sin 

egen definition på god ekonomisk hushållning, dels utifrån den praxis och utveckling som numera 

finns att tillgå hos många andra kommuner. 

Beträffande de verksamhetsmässiga målen som fullmäktige fastställt krävs det en fortsatt 

utveckling av målen för att en fullgod uppföljning och analys skall kunna genomföras av samtliga 

mål. 

Redovisningen avseende måluppfyllelsen görs till vissa delar i förvaltningsberättelsen och i 

avsnittet under nämndernas redovisning. Det saknas dock en sammanhållen redogörelse och 

bedömning i förvaltningsberättelsen för samtliga verksamhetsmässiga mål. Detta gör att det är 

svårt att på ett entydigt sätt bedöma måluppfyllelsen och det är därför svårt för en läsare att se att 

dessa mål har en koppling till god ekonomisk hushållning samt att de är fastslagna av fullmäktige.  

För att få en samlad bild av samtliga av fullmäktige fastställda mål för att uppnå en god 

ekonomisk hushållning anser vi att även de verksamhetsmässiga målen skall redovisas under 

rubriken ”God ekonomisk hushållning” i årsredovisningen. Vi menar också att i de fall man ej 

uppnått de uppsatta målen bör analyser göras av orsakerna till detta. 

11. Resultaträkning 

Kommunen 

Belopp i Tkr  Utfall 2013 Budget 

2013 

Avvikelse 

mot 

budget 

Utfall 

2012 

Avvikelse  

utfall 2013 

mot utfall 

2012 (jämförelse med 2012)       

Verksamhetens intäkter 144 901 95 319 49 582 125 408 19 493 

Verksamhetens kostnader -636 329 -585 131 -51 198 -611 092 -25 237 

Av- och nedskrivningar -25 783 -22 230 -3 553 -21 822 -3 961 

Verksamheternas  

nettokostnad 

-517 211 -512 042 -5 169 -507 506 -9 705 

Skatteintäkter 438 147 435 075 3 072 431 542 6 605 

Statsbidrag/utjämning 90 761 89 156 1 605 86 948 3 813 

Finansiella intäkter 2 272 1 510 762 1 306 966 

Finansiella kostnader -8 097 -10 759 2 662 -6 513 -1 584 

       

Resultat efter  

finansiella poster 

5 872 2 940 2 932 5 777 95 
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Årets resultatandel dvs redovisat resultatet i förhållande till skatter och bidrag uppgår till 1,1% . 

Även f g år uppgick resultatandelen till 1,1 %. 

Som framgår ovan har kommunens nettokostnader ökat med 9,7 Mkr (1,9 %) jämfört med f g år 

och skatter och statsbidrag har ökat med 10,4 Mkr (2,0 %) jämfört med 2012. Kommunen 

redovisar jämfört med föregående år ett bättre resultat på 0,1 Mkr. Som framgick vid analys av 

nämndernas driftsredovisning ovan finns förklaringen till det positiva resultatet inom 

finansförvaltningen. De främsta förklaringarna är återbetalningen av AFA försäkringen på ca 10 

Mkr. Återbetalningen av AFA försäkringen ingår bland verksamhetens intäkter ovan. Utan 

återbetalningen från AFA försäkringen hade kommunen redovisat en förlust på drygt 4 Mkr. 

Som tidigare nämnts i samband med driftsredovisningen ingår engångsnedskrivningar på ca 2,8 

Mkr avseende nedskrivning av exploateringstillgångar samt kostnad avseende medfinansiering av 

Citybanan på ca 4,8 Mkr bland verksamhetens kostnader. 

Finansnettot blev ca 3,4 Mkr bättre än budget och men ca 600 tkr sämre än f g år. Orsaken till 

budgetavvikelsen är främst att budgeterade lån skjutits på framtiden. 

Inför 2014 prognostiseras skatte- och bidragsintäkter på 546,8 Mkr, innebärande en ökning från 

2013 med 17,9 Mkr (3,4 %). Budgeterade nettokostnader 2014 uppgår till 527,6 Mkr. I tabellen 

ovan framgår att kommunens nettokostnader 2013 uppgick till 517,2 Mkr. Siffrorna understryker 

vikten av att kommunen även fortsättningsvis förmår att ha sin kostnadsutveckling under kontroll.  

12. Balansräkning 

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för år 2011-2013: 

Belopp i Mkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Balansomslutning 513,9 497,7 475,8

Redovisat eget kapital 232,7 226,8 221,0

Eget kapital reducerat med 

ansvarsförbindelse pensioner -51,7 -41,5 -47,4

Soliditet redovisad 45% 46% 46%

Soliditet med hänsyn till de 

pensionsförpliktelser som inte 

redovisas bland skulder negativ negativ negativ

Omsättningstillgångar 95,1 82,5 79,8

Kortfristiga skulder 81,4 89,6 86,9

Balanslikviditet 117% 92% 92%

Kommunen
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12.1 Iakttagelser vid granskning av resultat- och balansräkning 

 Under året har omklassificering skett av exploateringstillgångar på ca 18 Mkr. F ro m 2013 

redovisar kommunen dessa tillgångar som omsättningstillgångar. Tidigare har kommunen 

redovisat dessa som anläggningstillgångar.  Det är syftet med innehavet som är styrande vid 

frågan om klassificering av en tillgång som anläggningstillgång eller omsättningstillgång. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, dvs. tillgångar i ett exploaterings-

område som kommunen har för avsikt att fortsätta att äga, är anläggningstillgångar. Övriga 

tillgångar, t.ex. tomtmark för försäljning skall klassificeras som omsättningstillgångar. Fr o m 

2013 följer kommunens redovisningsmodell således god redovisningssed på området. 

 

 I bokslutet 2013 har kommunen gjort en avsättning på 1 Mkr avseende en social 

investeringsfond. Enligt vår bedömning så uppfyller inte en avsättning till sociala 

investeringsfonder kriterierna för att redovisas som en avsättning eller skuld i räkenskaperna, 

dvs en sådan bokning är inte förenlig med god redovisningssed. Avsättningen innebär att 

kommunens driftsresultat 2013 har påverkas negativt med 1 Mkr. Det riktiga sättet att hantera 

det i årsbokslutet skulle ha varit en öronmärkning inom det egna kapitalet och att kommande 

års driftsresultat ska påverkas av faktiska kostnader i takt med att dessa uppkommer. 
 

 I balansposten kassa och bank redovisar kommunen sin andel av likvida medel på 

koncernkontot. Enligt gällande rekommendationer skall den part som står som 

kontoinnehavare/gäldenär mot banken redovisa hela tillgodohavandet som kassa och bank i 

balansräkningen. Respektive bolags del av kontot ska kommunen redovisa som fordran eller 

skuld på koncernbolag.  

 Vi har noterat att kommunens aktieinnehav i Kommunfastigheter AB är 17,5 Mkr. Bolagets 

egna kapital uppgår till ca 2,5 Mkr per 2013-12-31. Vi kan inte utesluta att ett 

nedskrivningsbehov föreligger. 

 I årsbokslutet har ingen reservering gjorts för osäkra kundfordringar. Vi har uppmärksammat 

att kommunen bör se över sina rutiner i detta avseende för att säkerställa att ej beaktade 

nedskrivningsbehov föreligger. 

 

13. Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har 

inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med 

RKRs rekommendation 16.1. 

Av betalningsflödesrapporten framgår att kommunens löpande verksamhet under år 2013 givit ett 

överskott på 34,3 Mkr. Investeringar har gjorts med netto 45,6 Mkr. Finansieringsverksamheten 

har ett netto på +10,6 Mkr vilket innebär att kommunens nettoupplåning ökat. Förändringen av 

likvida medel uppgår till -0,7 Mkr. 
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14. Sammanställd redovisning 

14.1 Kommentarer beträffande den sammanställda redovisningen 

Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med RKRs 

rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande 

bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden. 

Enligt KRL 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 Askersunds Bostäder AB (100 %), 

Askersunds Industrifastigheter AB (100 %), Askersunds Kommunfastigheter AB (100 %), 

Sydnärkes Utbildningsförbund (31,85 %) och Sydnärkes Renhållnings AB (50 %).  

Det redovisade resultatet för kommunkoncernen uppgår till +8,3 Mkr (+8,9 Mkr f g år). 

Vid tidpunkten för upprättande av den sammanställda redovisningen fanns inga reviderade 

fastställda bokslut klara vilket innebär att konsolideringen skett utifrån preliminära bokslut i de 

kommunägda bolagen. 

Vi vill understryka vikten av att tydliga instruktioner för tidsplaner och krav på formerna för 

rapporteringen finns för kommunens företag samt att dessa efterlevs. Den sammanställda 

redovisningen bör baseras på färdiga bokslut eller rapporter som är signerade av bolagets 

revisorer. 

 

 

KPMG, dag som ovan 

 

Charlotta Ekman   Sofia Mårtensson 

Auktoriserad revisor    Revisor 


