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1. Inledning 

Vi har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med 

nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning. 

 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

 

Vår bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med lagen om 

kommunal redovisning. Kommunen har från 2019-01-01 börjat tillämpa Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning (LBKR), vilken ersätter tidigare Lag (1997:614) om 

kommunal redovisning (KRL). I årsredovisningen framgår i avsnittet Redovisningsprinciper 

vilka anpassningar av redovisningen som gjorts med hänsyn till LBKR och dess påverkan på 

bokslutet. Kommunen har under 2020 gjort ytterligare anpassningar av redovisningen till 

LKBR. Det framgår också av årsredovisningen och i denna rapport att kommunen gör ett 

antal avsteg från Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer. Beaktat detta 

är ändå vår bedömning att kommunen i allt väsentligt upprättat bokslut och årsredovisning 

enligt god redovisningssed.  

 

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2020 lämnas härmed följande 

bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens 

bokslut år 2020 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste 

iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma 

förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de 

revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle 

föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll. Observera att vår granskning av 

den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla 

tänkbara brister.  

 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomienheten.  

 

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 

den 15 mars 2021. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 71 mnkr och ett eget kapital 

om 1 765 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 160 mnkr och 2 656 

mnkr. 
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2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

2.1. God ekonomisk hushållning 

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

 

• Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

• Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. 

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det 

är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är 

obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 

ska mål utvärderas även för koncernen, där kommunens bolag ingår, med återkoppling till 

fullmäktige. Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera 

uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av 

kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och 

årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och 

landstingen ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk 

hushållning. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

Kommunfullmäktige beskriver i sin flerårsplan 2020-2022 vad som ska utgöra grund för 

bedömning av kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. I flerårsplanen hänvisas till 

riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella mål som återfinns i strategisk plan och 

fullmäktiges styrkort. I strategisk plan 2019-2022 finns 25 mått. I fullmäktiges styrkort 

2020-2022 finns 19 mått. 

Kommunen når enligt fullmäktiges beskrivning i flerårsplanen god ekonomisk hushållning 

när ”riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella mål […] visar god måluppfyllelse”. 

Det saknas en närmare definition av god måluppfyllelse1. I årsredovisningen 2020 framförs 

att minst 75 procent av samtliga mål ska vara uppfyllda för att kommunen ska uppnå god 

ekonomisk hushållning. Målsättningen om 75 procent kommer enligt uppgift från en tidigare 

gällande flerårsplan. 

 
1 I fullmäktiges riktlinjer för styrning och ledning (reviderade 13 mars 2019) står att konkretisering 
av god måluppfyllelse sker utifrån strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort. Någon sådan 
konkretisering saknas i dokumenten i fråga. 
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2.2. Måluppfyllelse 

I årsredovisningen följer kommunstyrelsen upp kommunfullmäktiges mått för god 

ekonomisk hushållning. Uppföljningen visar att 11 mått når målsättningen, att 12 mått inte 

når målsättningen samt att 2 mått inte har mätts eller redovisats under året. Av de 3 

finansiella måtten har samtliga uppnåtts. Av de verksamhetsmässiga måtten har 8 av 22 

uppnåtts. I figuren illustreras den samlade måluppfyllelsen för de finansiella och 

verksamhetsmässiga måtten. 

Figur 1. Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mått. Antal mått per kategori. 

 

Översatt till procentenheter har 44 procent av måtten uppnått god måluppfyllelse. Målet om 

75 procents måluppfyllelse som anges i årsredovisningen nås därför inte.  

Vi noterar att utvärderingen av målen för god ekonomisk hushållning i årsredovisningen 

enbart omfattar kommunens resultat och inte hela koncernens där även kommunens bolag 

ingår. I årsredovisningen framkommer att en översyn av riktlinjerna genomförts under året 

som resulterat i att även kommunkoncernen ska omfattas från och med 2021. 

2.3. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 

kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 

Avstämning mot balanskravet: 

 

Mnkr 2020 

  

Årets resultat enligt resultaträkningen   71,1 

Justering för realisationsvinster 

 

 -2,4 

 

Positivt balansresultat   68,7 

 

Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  

11

12

2

God måluppfyllelse Låg måluppfyllelse Uppföljning saknas



 
 

5 

2.4. Bedömning av måluppfyllelsen 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen inte uppnår de 75 procent i måluppfyllelse 

som har hänvisats till som mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen 

skriver även att det inte kan göras en bedömning för kommunkoncernen som helhet 

eftersom riktlinjer som täcker in god ekonomisk hushållning för hela koncernen saknas. 

Kommunstyrelsen bedömer ändå i årsredovisningen att den samlade verksamheten i den 

kommunala koncernen uppnår god måluppfyllelse i allt väsentligt. Kommunstyrelsen 

motiverar sin bedömning med att det varit en exceptionell situation under 2020 och att 

kommunen och koncernen nått ett gott resultat. 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen, granskat om resultatet är förenligt med 

fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Vi konstaterar att 44 procent av det totala antalet mått för 2020 uppnår god måluppfyllelse. 

Därmed uppfyller inte kommunen det kriterium för god ekonomisk hushållning om 75 

procent som anges av kommunstyrelsen i årsredovisningen. Vi bedömer därtill att 

måluppfyllelsen inte heller är tillräcklig för att kunna svara mot kommunfullmäktiges 

definition i flerårsplan 2020-2022 om att riktningar, verksamhetsmässiga mått och 

finansiella mål ska visa god måluppfyllelse. Vi konstaterar att utvärderingen av målen för 

god ekonomisk hushållning enbart omfattar kommunens resultat och inte hela koncernens. 

Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss om resultatet för 2020 är förenligt med 

kommunens definition av god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet. Vi noterar 

att enbart 44 procent av det totala antalet mått uppnås för 2020, i kontrast till både 

kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges kriterier. Vi noterar att det saknas en definition 

för god ekonomisk hushållning som innefattar hela kommunkoncernen. Vi konstaterar att 

flera av måtten som inte når målsättningen har varit direkt negativt påverkade av den 

exceptionella situation under 2020 som kommunstyrelsen hänvisar till i sin bedömning. Ett 

exempel på mått inom denna kategori är det om ökat antal resor med kollektivtrafiken. Detta 

försvårar enligt vår mening en bedömning avseende god ekonomisk hushållning för 

kommunen. 

Kommunen bör enligt vår mening säkerställa att kommunens styrdokument ger en entydig 

bild av mål och kriterier för god ekonomisk hushållning för att minska risken för skilda 

tolkningar. Kommunen bör även utveckla mål för god ekonomisk hushållning som omfattar 

kommunkoncernen som helhet samt följa upp dessa i samband med delårsrapport och 

årsredovisning. Vi ser positivt på att en översyn av riktlinjerna har genomförts inför 2021 

och på att frågan om att inkludera kommunkoncernen ska ha adresserats i denna översyn. 
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3. Kommentar till resultaträkningen 

3.1. Analys resultaträkning 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, 

kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och 

budget.  

 

Kommunen redovisar ett resultat för år 2020 om 71 mnkr, vilket är 70 mnkr högre än 

budget 2020. Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster om totalt -110 mnkr. Dessa 

består av realisationsförluster (-11 mnkr), inlösen av pensionsskuld intjänad före 1998 via 

pensionsförsäkring (-101 mnkr) samt realisationsvinster (2 mnkr). Resultatet exklusive 

jämförelsestörande poster uppgår till 180 mnkr.  

Det redovisade resultatet som är 70 mnkr högre än budget är påverkat av 

jämförelsestörande poster enligt ovan och med hänsyn till dessa är resultatet 180 mnkr att 

jämföra med budgeterat resultat om 1 mnkr. Avvikelse mot budget förklaras av att 

nämndernas samlade resultat uppvisar överskott (93 mnkr), generella statsbidrag och 

utjämning visar överskott (50 mnkr), kostnader försörjningsstöd (-29 mnkr), bättre utfall 

finansnetto (5 mnkr). Övriga avvikelser (totalt 61 mnkr). 

 

I årsredovisningen under avsnitt ”Finansiell analys” återfinns kommunens resultatanalys. 
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4. Kommentar till balansräkning 

4.1. Materiella anläggningstillgångar  

4.1.1. Komponentredovisning 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R4 Materiella 

anläggningstillgångar ska komponentavskrivning tillämpas. Komponentavskrivning innebär 

att betydande komponenter i en anläggningstillgång ska redovisas var för sig för att 

förbrukning och nyttjandeperiod ska kunna beaktas och bedömas för enskilda komponenter. 

Kommunen tillämpar från och med 2017 komponentavskrivning på större anläggningar, 

verksamhetsfastigheter samt gator och vägar. Gällande äldre anläggningar har omräkning 

skett med undantag för gator och vägar. För dessa kommer komponentredovisning tillämpas 

i takt med att de byts ut. Kommunen lämnar i årsredovisningen upplysning om ovan avsteg 

från komponentavskrivning tillika avsteget från rekommendationen. 

4.1.2. Bedömning om nedskrivningsbehov samt utrangeringar 

Rutin har införts i kommunen gällande bedömning om nedskrivningsbehov i samband med 

bokslut i enlighet med RKRs Rekommendation R6 Nedskrivningar. Intyg om prövning av 

nedskrivnings- eller återföringsbehov är avsett att inhämtas från respektive nämnd. Det är 

likt tidigare år enbart samhällsbyggnadsnämnden som lämnat detta. 

 

Under året har kommunen i samband med inventering av anläggningstillgångar utrangerat 

äldre, fullt avskrivna inventarier utan restvärde som inte kunnat definieras och/eller inte 

längre används i verksamheten.  

4.1.3. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med implementera rutin inklusive 

uppföljning kring bedömning om nedskrivningsbehov i enlighet med ovan. 

4.2. Exploateringsområden  

Exploateringsområden inklusive tomtlager uppgår till 27 mnkr (49 mnkr) i årsbokslutet. 

Kommunens bedömning är att inget nedskrivningsbehov föreligger för dessa områden.  

 

Vi har under 2020 följt kommunens hantering i samband med de exploateringsprojekt som 

pågår och projekt som har slutredovisats. Det som hänt inom expolateringsprojekten, avser 

främst försäljning av tomter om 39 mnkr vilket minskar exploateringsprojekten med 24 

mnkr, kommunen har redovisat en vinst på knappt 15 mnkr, i övrigt mindre utgifter om ca 1 

mnkr vilket ökar posten. Enligt uppgift från kommunen finns det i bokslutet inga ytterligare 
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exploateringsområden som borde intäktsföras. Vår granskning har inte heller identifierat 

något sådant behov. 

4.3. Avsättningar 

4.3.1. Pensioner 

Kommunen redovisar pensionsförpliktelse i enlighet med den så kallade blandmodellen. Det 

innebär att kommunen redovisar 39 mnkr (45 mnkr) som skuld i balansräkningen och 

pensioner intjänade före 1998 om 859 mnkr (957 mnkr) som ansvarsförbindelse. 

Kommunen har under året gjort en partiell inlösen om 101 mnkr inklusive löneskatt av 

pensionsförpliktelser före 1998 via försäkringslösning. Pensionsavsättning är avstämt mot 

prognos från Skandia.  

4.3.2. Övriga avsättningar 

Övriga avsättningar om 48 mnkr avser främst Torp gång/cykelväg om 13,6 mnkr samt 

Avsättning för hamnområde om 25,5 mnkr. Vi noterar att den avsättning som tidigare gjorts 

till Torp gång/cykelväg minskat med under året ianspråktagna kostnader, 1,3 mnkr. 

Avsättningen avser åtagande att anlägga ny gång- och cykelbana samt skadereglering på 

fastigheter. 

 

Avsättningen för hamnområdet har en ursprunglig budget för skredsäkring av hamnområdet 

om 41,2 mnkr. Prognos och bedömning avseende avsättningen har inhämtats. Under året 

har avräknats 2,5 mnkr för genomförda åtgärder. Gentemot de motparter som anges i 

bedömningsunderlaget synes åtagandet utgöra gemensam avsiktsförklaring snarare än en 

legal förpliktelse. Det senare utgör rekvisit för att redovisningsmässigt hantera detta som 

en avsättning. Om åtgärder utförs för att säkra framtida verksamhet bör dessa belasta 

resultatet när åtgärden genomförs och antingen anses vara värdehöjande och klassificeras 

som investeringar eller avse reparation och underhåll.  

4.3.3. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen dels att fortsatt följa utvecklingen av ovan avsättningar och 

om aktuellt göra erforderliga justeringar samt dels att pröva om det finns legala grunder för 

de avsättningar som redovisas. 

4.4. Finansiell leasing 

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R5 avser Leasing och ska tillämpas vid 
redovisning av leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras antingen som ett finansiellt eller 
ett operationellt leasingavtal. Vid bedömning om ett avtal är finansiellt eller operationellt 
måste det avgöras huruvida de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att 
äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren eller inte.  
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I årsredovisningen har kommunen inte beaktat alla de lokalhyresavtal som kan vara 
finansiella leasingavtal i redovisningen. Kommunen bedömer att det finns ett mindre antal 
avtal som borde redovisas som finansiella. Det är oklart till vilket värde dessa uppgår till 
men kommunen bedömer att det är av mindre, ej väsentliga, värden. Vi noterar således att 
kommunen kan ha leasingavtal vilka kan betraktas som finansiella leasingavtal i enlighet 
med RKR R5. 

4.4.1. Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunen gör översyn av och dokumenterad bedömning av 
väsentliga leasingavtal för att bedöma huruvida de ska redovisas såsom operationella eller 
finansiella leasingavtal. 
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5. Utökad granskning 

5.1. Transaktionsanalys löner 

Transaktionsanalysen omfattar kommunens samtliga lönetransaktioner från januari till och 

med oktober månad. Ett speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis 

stora bruttobelopp, dubbla transaktioner, stora transaktioner osv. Programmet designas för 

att hitta, analyser och sortera enskilda eller sammanhängande transaktioner som avviker 

från vad som bedöms vara normalt.  

 
Avvikelser har sorterats efter:  
 

► Större enskilda transaktioner överstigande 80 tkr 

► Stora eller avvikande totala bruttolönebelopp under hela perioden 

► Orimliga källskatteavdrag överstigande 50 % eller understigande 23 % av bruttolön 

► Lönearter som förekommer vid enstaka transaktioner 

► Kontroll av avvikande personnummer 

► Dubblerade poster 

► Utbetald lön 

5.1.1. Gjorda iakttagelser 

Ett representativt urval har tagits där granskning genomförs inom varje område mot 

underlag som anställningsavtal, jämkningsbeslut, lönespecifikationer eller liknande. För de 

stickprov som granskats har inga felaktigheter framkommit av genomförd granskning. 
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6.  Koncernen 

Upprättad koncernredovisning har granskats, innehållande samtliga bolag och stiftelser. Vi 

har tagit del av granskningsrapporter för respektive bolag/stiftelse. Inga väsentliga 

avvikelser har noterats som påverkat koncernen. Koncernredovisningen bedöms ha 

upprättats enligt gällande koncerninstruktion. 

 

I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning. 

 

 

Göteborg den 24 mars 2021 

 

 

 

Hans Gavin     Anna de Blanche   

Auktoriserad revisor och   Auktoriserad revisor 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  Ernst & Young AB  

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Måluppföljning av mått för god ekonomisk hushållning i årsredovisning 2020. 

Indikator Mått Måluppfyllelse 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka Öka Uppnås 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor Öka Uppnås 

Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn Öka Uppnås ej 

Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn Öka Uppnås ej 

Nyregistrerade företag i kommunen Öka Uppnås ej 

Antal företag i kommunen Öka Uppnås 

Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort Öka Uppnås ej 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 

deltagare som börjat arbeta eller studera 
Öka Uppnås ej 

Antalet torskfiskar i Byfjorden Öka Följs ej upp 

Antalet medlemmar i föreningarna Öka Uppnås ej 

Antalet aktiviteter i föreningarna Öka Uppnås ej 

Minskad tid för genomförande/översyn av nya och äldre detaljplaner Minska Följs ej upp 

Minskad sjukfrånvaro Minska Uppnås ej 

Gott bemötande vid kontakt med kommun Öka Uppnås 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt 

svar på en enkel fråga 
Öka Uppnås 

Andel som får svar på e-post inom en dag Öka Uppnås ej 

Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät Öka Uppnås ej 

Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader Öka Uppnås ej 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet Öka Uppnås ej 

Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon Minska Uppnås 

Företagsklimat, ska bli bättre Öka Uppnås 

Antalet markanvisningar, ska öka Öka Uppnås 

Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skatter 

och bidrag 
- Uppnås 

Soliditeten ska förbättras Öka Uppnås 

Egenfinansiering av investeringar minst 30 % - Uppnås 

 


