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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i huvudsak redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen på ett rättvisande sätt för 

år 2019.  

Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, i och med 

årets balanskravsresultat på -13,3 mnkr. Detta innebär att balanskravsresultat skall 

återställas inom tre år. 

Nämnderna redovisar totalt sett ett underskott på -41,5 miljoner kronor. 

Omsorgsnämnden och nämnden för arbete och lärande redovisar ett underskott på        

-23,7 mnkr respektive -22,4 mnkr. Hörsamhet till kommunfullmäktiges budget bedöms 

som bristfällig. Åtgärder avseende nämndernas underskott framgår till viss del av 

årsredovisningen. Det är av största vikt att besparingar och effektiviseringar vidtas av 

nämnderna. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet. Av de finansiella målen för år 2019 uppfylls samtliga fyra 

mål.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är 

förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av kommunfullmäktiges 

samtliga resultatmått/indikatorer uppnås endast 30 %. Vi bedömer måluppfyllelsen som 

svag. 

Vi ser det som angeläget att aktiviteter och åtgärder med tydlig koppling och effekt på 

målen vidtas för att förbättra måluppfyllelsen.   

Sammanfattningsvis bedömer vi att Alvesta kommun för år 2019 delvis har en god 

ekonomisk hushållning. 
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Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Årsredovisningen är med undantag av redovisning av hyres-/leasingavtal, upprättad enligt god 

redovisningssed. Noterade fel bedöms sammantaget inte vara väsentliga varför räkenskaperna 

bedöms vara rättvisande.  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 

ekonomiska ställning.  

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning.  

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 

granskning utgör underlag för den revisionsberättelse som revisorerna ska lämna till 

fullmäktige.   

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 
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Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. 

Rapporten har sakgranskats av ekonomichef 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. 

Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information1: 

• En översikt över utveckling av kommunens verksamhet. 

• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 

• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

• Upplysning om kommunens förväntade utveckling. 

• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 

• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och 

uppföljning av kommunens verksamhet. 

• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. 

• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Eftersom kommunen ingår i en kommunal koncern, ska upplysningarna ovan, utom vad 

gäller sjukfrånvaron, även omfatta koncernen.2 Rådet för kommunal redovisning har gett 

ut rekommendation R15 Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. 

Rekommendationen träder i kraft 1 januari 2020.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens 

verksamhet ur ett finansiellt perspektiv. Ett urval av nyckeltal presenteras för två till fem 

år i sammandrag.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning. Årets resultat uppgår till 44,8 mnkr (2018: 9,6 mnkr) för år 2019. 

Under året har kommunen förändrat redovisningsprinciper gällande bl.a. redovisning av 

verkligt värde avseende finansiella instrument, vilket inneburit att tidigare års nyckeltal 

räknats om. Enligt uppgifter i årsredovisningen har verksamhetens nettokostnader ökat 

med 5,7 % medan skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 3,1 %. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår i relation till skatteintäkter och statsbidrag till  

102 %. Verksamhetens resultat redovisar ett underskott på 24,6 mnkr men uppvägs av 

ett positivt finansnetto på 69,4 mnkr.  

Soliditeten, exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998 uppgår till 66 % (65 %). 

Inkluderas pensionsåtaganden intjänade före 1998 (upptagna som ansvarsförbindelse) 

 
1 LKBR (2018:597), kapitel 11 
2 LKBR (2018:597), kapitel 11, § 12 
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uppgår soliditeten till 34 % (30 %). I jämförelse med andra kommuner bör det beaktas 

att kommunens verksamhetsfastigheter ägs av Allbohus. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 

kommunen som inträffat under räkenskapsåret. Det gäller till exempel införandet av 

lagen om kommunal bokföring och redovisning, utveckling av befolkning, bostäder och 

arbetslöshet.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling ur 

ett ekonomiskt perspektiv. När det gäller Corona utbrottet anges det i 

förvaltningsberättelsen att det svårt att överblicka och förstå dessa utmaningar, det är 

osannolikt att år 2020 ska kunna återhämta sig till budgeterade nivåer med tanke på det 

tapp som redan konstaterats. Vår bedömning är att epidemin kan komma att få stora 

effekter på såväl kommunens verksamhet som ekonomi inte bara under år 2020 men 

även framåt. Det kan bl.a. innebära negativa effekter på kommunens finansiella 

placeringar och lägre skatteintäkter samt förändringar i statsbidrag.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

samt sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och 

kvinnor samt åldersindelad. Sjukfrånvaron har ökat under år 2019 till 6,4 % (2018: 6,0 

%). Det lämnas också uppgifter om bl.a. sysselsättningsgrad, kompetensförsörjning, 

antal anställda, jämställdhet. Baserat på antalet arbetade timmar har antalet 

nettoårsarbetare ökat från 1 575 till 1 587, en ökning med 12 nettoårsarbetare. Antalet 

nettoårsarbetare inom Arbete och lärande har ökat med 67 jämfört med föregående år.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av 

betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten. En 

redovisning gällande miljöredovisning, intern kontroll och kommunens kvalitet i korthet 

sker.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 

bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. 

Kommunens ekonomi beskrivs och utvärderas både utifrån av kommunfullmäktige 

beslutade finansiella mål.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsavstämning. Enligt 

balanskravsutredningen uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till -13,3 

mnkr, vilket innebär att balanskravsresultat skall återställas inom tre år. Kommunen har 

inga tidigare års negativa balanskravsresultat att återställts.  

Driftredovisning 

Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i ett eget avsnitt.  

Nämnderna redovisar totalt sett ett underskott på 41,5 miljoner kronor. 

Omsorgsnämnden och nämnden för arbete och lärande redovisar ett underskott på        

-23,7 mnkr respektive -22,4 mnkr. I årsredovisningen ges upplysningar om 
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budgetförändringar under året. Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetav-

vikelser lämnas i förvaltningsberättelsen. 

Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas samlat i ett eget avsnitt. Upplysningar om utfallet för större 

investeringar lämnas inte. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Nettoinvesteringarna uppgår till 86,6 mnkr vilket är 60 mnkr lägre än budget.  

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i huvudsak redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen på ett rättvisande sätt för 

år 2019.  

Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans i och med 

årets resultat, vilket innebär att balanskravsresultat skall återställas inom tre år. 

Nämnderna redovisar totalt sett ett underskott på 41,5 miljoner kronor. 

Omsorgsnämnden och nämnden för arbete och lärande redovisar ett underskott på -

23,7 mnkr respektive -22,4 mnkr. Hörsamhet till kommunfullmäktiges budget bedöms 

som bristfällig. Åtgärder avseende nämndernas underskott framgår till viss del av 

årsredovisningen. Det är av största vikt att besparingar och effektiviseringar vidtas av 

nämnderna.  

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning för Alvesta innebär att målen för verksamheten ska 

uppfyllas i allt väsentligt tillsammans med de finansiella målen. En god ekonomisk 

hushållning definieras som en sammanvägd bedömning av måluppfyllelse av 

verksamhetsmålen och de finansiella målen. De finansiella målen har stor inverkan på 

bedömningen.  

• Det ekonomiska målet uppfylls. 

• Verksamhetsmålen uppfylls delvis.  

 

Sammantaget är kommunstyrelsens bedömning att kravet på god ekonomisk 

hushållning delvis uppfylls för år 2019. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. 
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Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, 
ekonomisk utjämning och generella statsbidrag. 
Riktvärde 2019: 0,8 %. 

Uppfylls 
3,5 % 

Målet bedöms som uppfyllt. 

Självfinansieringsgrad investeringar (årets resultat 
och avskrivningar i procent av nettoinvesteringarna). 
Totalt. 
Riktvärde 2019: 50,5 %. 

Uppfylls 
89 % 

Målet bedöms som uppfyllt. 

Självfinansieringsgrad investeringar (årets resultat 
och avskrivningar i procent av nettoinvesteringarna). 
Varav skattefinansierad verksamhet. 
Riktvärde 2019: 83,3 %. 

Uppfylls  
216 % 

Målet bedöms som uppfyllt. 

Låneskuld. Nivån på låneskulden ska bedömas som 
en helhet inom hela kommunkoncernen (inkl. de 
kommunala bolagen) och hänsyn ska även tas till 
behov av planering av amorteringar. 
Riktvärde 2019: Utifrån planerad investeringsnivå, 
ingen nyupplåning kommunen, bolagen nyupplåning 
158 miljoner kronor och amortering 20 miljoner 
kronor.  

Uppfylls 
Ingen nyupplåning av 
bolagen, amortering 23 
mnkr  
  
 

Målet bedöms som uppfyllt. 

 

Av redovisningen framgår att samtliga fyra mål uppfylls. 

Mål för verksamheten 

Alvesta kommuns målstyrningsmodell utgår från ”Vision 2027 som utgör grunden i 

modellen. Till visionen finns fyra fokusområden: 

• Hållbar tillväxt 

• Människors vardag 

• Barns och ungas behov 

• Trygg välfärd 

 

Till de fyra fokusområdena finns totalt sju kopplade kommunfullmäktige mål som i sin tur 

är kopplade till resultatindikatorer.  

I kommunens årsredovisning går det att läsa ” Vid bedömning av resultat och 

måluppfyllelse inom respektive område är resultatindikatorerna som beslutats av 

fullmäktige av vikt. Måtten kompletteras med annan relevant information för en 

sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom respektive område. Bland annat är 

nämndernas årsrapporter ett viktigt underlag vid bedömningen.” Kommunstyrelsen gör 

en samlad bedömning om respektive fokusområde uppfylls, delvis uppfylls eller inte 

uppfylls. Nedan redovisas kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen. 
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Någon redovisning kring vilka åtgärder som vidtagits/behöver vidtas för att förbättra 

måluppfyllelsen sker inte.  

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet. Av de finansiella målen för år 2019 uppfylls samtliga fyra 

mål.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är 

förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av kommunfullmäktiges 

samtliga resultatmått/indikatorer uppnås endast 30 %. Vi bedömer måluppfyllelsen som 

svag. 

Vi ser det som angeläget att aktiviteter och åtgärder med tydlig koppling och effekt på 

målen vidtas för att förbättra måluppfyllelsen.   

Sammanfattningsvis bedömer vi att Alvesta kommun för år 2019 delvis har en god eko-

nomisk hushållning. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Årets resultat är positivt och uppgår till 44,8 mnkr (9,6 mnkr). Resultatet innebär en 

positiv avvikelse mot budget med 34,8 mnkr. Finansnettot har bidragit med 69,4 mnkr till 

kommunens resultat, vilket är ett resultat av en positiv utveckling av orealiserade och 

Fokusområde Fokusområde innebär att Kommunstyrelsen 

bedömning av 

måluppfyllelse 

Indikatorer/m

ått

Ej uppfyllt Delvis 

uppfyllt

Uppfyllt Mätning 

ej skett

Hållbar tillväxt Avser både tillväxt och minskad miljöpåverkan 

för att klara utmaningar

idag och i morgon. Mångsidigt och livskraftigt 

näringsliv i hela kommunen.

Invånarnas bakgrund och kompetens tas 

tillvara

Delvis uppfyllt 9 6 - 2 1

Människors vardag En kommun där man kan bo och verka med 

stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela 

kommunen med goda kommunikationer och 

möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i 

världen. Plats för alla typer av möten mellan 

människor.

Delvis uppfyllt 3 1 - 2 -

Barns och ungas 

behov

Alla barn och unga ska ges förutsättningar för 

en bra barndom och en trygg och utvecklande 

skolgång. Tidiga och samordnade insatser från 

olika samhällsaktörer arbetar förebyggande 

med att förhindra fysisk, psykisk och social 

ohälsa.

Ej uppfyllt 6 5 - 1 -

Trygg välfärd Skapa förutsättningar för god livskvalitet för 

alla. En kommun där människor vill växa upp, 

arbeta och bli äldre. Trygg välfärd för upplevd 

trygghet.

Delvis uppfyllt 5 3 - 2 -
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realiserade värdepapper. Verksamhetens resultat har för år 2019 inneburit ett 

underskott på -24,6 mnkr.  

I jämförelse med föregående år har verksamhetens kostnader ökat med 39,4 mnkr och 

beror på att personalrelaterade kostnader ökat med 41 mnkr och förklaras av generella 

löneökningar samt fler anställda och ökade pensionskostnader.  

Vid granskningen av resultaträkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser 

noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har följande väsentliga iakttagelser 

noterats: 

• RKR R5, leasing. Samtliga hyresavtal med Allbohus klassificeras som operationell 

leasing. När det gäller hyra av verksamhetsfastigheter där hyresperioden omfattar 

större delen av leasingobjektets ekonomiska livslängd ska avtalen redovisas som 

finansiell leasing, vilket påverkar kommunens balansräkning. En total översyn och 

tillämpning av rekommendationen behöver ske både gällande hyra av fastigheter, 

fordon och annan utrustning 

För övrigt redovisar balansräkningen i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar 

och skulder per balansdagen. Övriga balansposter existerar, är fullständigt redovisade, 

rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 

erforderliga noter och överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. 

Sammanställda räkenskaper  

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och 

omfattar erforderliga noter. Jämförelse görs med närmast föregående räkenskapsår. 

Uppställningen följer god redovisningssed.  

Konsolideringen omfattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 

Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt 

väsentligt utförts. Enligt RKR, R16 ska koncernföretagens avvikande 

redovisningsprinciper justeras före konsolideringen. Härvid ska kommunens 

redovisningsprinciper vara vägledande. Enligt redovisningsprinciperna har några 

väsentliga avvikelser mot bolagens redovisningsprinciper inte identifierats. 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade 

redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.  
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Bedömning 

Årsredovisningen är med undantag av redovisning av hyres-/leasingavtal, upprättad enligt god 

redovisningssed. Noterade fel bedöms sammantaget inte vara väsentliga varför räkenskaperna 

bedöms vara rättvisande.      
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Carl-Magnus Stenehav 

Uppdragsledare  Projektledare  

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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