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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla Kommun granskat 

årsredovisningen för 2021. Uppdraget utgör en obligatorisk del av den årliga granskningen. 

 

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag och god 

redovisningssed samt om resultaten är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning.  

 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomienheten.  

 

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

den 14 mars 2022.  

  

Vår sammanfattande bedömning är: 

 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande regelverk, i allt väsentligt. 

 Inga väsentliga avvikelser från god redovisningssed föreligger vad gäller 
årsredovisningens bild av verksamhetens ekonomiska resultat, budgetutfall, 
finansiering och ekonomiska ställning 

 Att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

 Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i ett finansiellt perspektiv. 

 Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i ett verksamhetsperspektiv. 

 

I årsredovisningen redovisas ett resultat på 116 mnkr och ett eget kapital om 1 881 mnkr 

för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 231 mnkr och 2 887 mnkr. 

Årets resultat, 116 mkr är 85 mkr högre än budget, 45 mkr högre än föregående år och 
innebär att kommunen efterlever balanskravet. 
 



 
  

3 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

I Lag om kommunal redovisning (LKBR) regleras externredovisningen för kommuner och 
regioner. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Revisionsobjekt är Kommun som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande.  

När det gäller nämndernas redovisning, ska den enligt kommunallagen utformas på det 
sätt som fullmäktige bestämmer och granskas i Uddevalla Kommun inom ramen för den 
grundläggande granskningen. 

2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning  

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 bokföring och redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12 
kap. 2 §) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet, vilket sker 
inom ramen för revisionsberättelsen. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Är årsredovisningen upprättad enligt gällande regelverk (LKBR och RKR)? 

 Finns väsentliga avsteg från god redovisningssed i kommuner vad gäller 
årsredovisningens beskrivningar av verksamhetens ekonomiska resultat, 
budgetutfall, finansiering och ekonomiska ställning? 

 Är förvaltningsberättelsen förenlig med årsredovisningens övriga delar? 

 Efterlever kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans? 

 Är utfallen helt förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett 
finansiellt perspektiv? 

 Är utfallen helt förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett 
verksamhetsperspektiv? 

Granskningen innebär en bedömning av om årsredovisningens innehåll motsvarar 

normgivning och att de redovisade utfallen är förenliga med kommunallagen och 

kommunens egna styrdokument. Kriterierna bedömningarna hämta från: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

 Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 Fullmäktiges budget 



 
  

4 

 

2.3. Genomförande 

Granskningen omfattar: 

 Förvaltningsberättelsen 

 Resultaträkning 

 Balansräkning 

 Kassaflödesanalys 

 Sammanställd redovisning 

 Drift- och investeringsredovisning 

 Noter 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och regioner.  

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. 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 hade påverkat dennes 
bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel. Då vår 
granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här 
framförda brister kan förekomma. 

Granskningen har påbörjats innan årsredovisningen slutligt fastställts. Iakttagelser som 
gjorts under granskningen har löpande kommunicerats och helt/delvis beaktats av 
kommunens redovisningsansvarige. 

Kommunen har från 2019 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. Det framgår 

av Redovisningsprinciperna i årsredovisningen och i denna rapport att kommunen gör ett 

antal avsteg från Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen ska i och med införandet av LKBR och RKR R15 
Förvaltningsberättelse ha följande underrubriker: 
 

• Översikt över verksamhetens utveckling 
• Den kommunala koncernen 
• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
• Händelser av väsentlig betydelse 
• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
• Balanskravsresultat 
• Väsentliga personalförhållanden 

• Förväntad utveckling 
 
Om inte annat anges i R15 ska under varje huvudrubrik upplysningar lämnas om så väl 
kommunen som juridisk person och som koncern.  
 
Bedömning: Vi bedömer att förvaltningsberättelsens disposition ligger i linje med LKBR 
och RKR R15.  

3.1.1. Översikt över verksamhetens utveckling  

Utvecklingen ska redovisas genom att aktuellt år jämförs med tidigare år och väsentliga 
förändringar kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan föregående år som längre 
trender. Lämpligtvis sker redovisningen i tabellform. 
 
Bedömning: Vi bedömer att beskrivningen av verksamhetens utveckling är tillräcklig.  

3.1.2. Den kommunala koncernen 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter som ingår i 
den kommunala koncernen. Upplysningar ska också lämnas om privata utförare om de är 
av väsentlig betydelse. Beskrivningen kan ske med stöd av ett eller flera 
organisationsscheman/tablåer.  
 
Bedömning: Vi bedömer att beskrivningen av den kommunala koncernen är tillräcklig.  

3.1.3. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana förhållanden som inte 
redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen 
av den kommunala koncernens och kommunens resultat eller ekonomiska ställning.  
 
Övrigt krav på innehåll i detta avsnitt är:  
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• Analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt vidtagna åtgärder. 
Upplysningar ska särskilt lämnas för finansiella risker och hur de hanterats. 

• Upplysningar om de totala pensionsförpliktelserna för kommunkoncernen och 
kommunen samt en uppföljning av fullmäktiges riktlinjer för förvaltningen av 
pensionsmedel enligt normerat schema. 

• Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet kan också redovisas i avsnittet. 
 
Bedömning: Vi bedömer att beskrivningen i avsnittet är tillräcklig. 

3.1.4. Händelser av väsentlig betydelse 

Upplysning ska lämnas om hur händelser av väsentlig betydelse påverkar de finansiella 
rapporterna. Upplysningen kan exempelvis innehålla beskrivningar utifrån 
nettoinvesteringar, skulder, intäkter, kostnader, och årets resultat. Exempel på händelser 
kan vara:  
 

• Köp, försäljning, etablering och nedläggning av verksamhet 
• Omstruktureringar 
• Ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten 
• Större investeringar 
• Betydande rättstvister 

 
Årsredovisningen innehåller upplysningar gällande pandemins påverkan på verksamheten, 
information om större investeringar, Rimnersbadet och Uddevalla nya brandstation mm. 
 
Bedömning: Vi bedömer att redovisningen av händelser av väsentlig betydelse är 
tillräcklig. 

3.1.5. Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga aspekter avseende 
styrning, uppföljning och intern kontroll för den kommunala koncernen och kommunen. 
Avsnittet kan beskriva: 

• Ansvarsstruktur – styrenheter 
• Centrala styrdokument 
• Mål, budget och ramar 
• Planering, uppföljning och uppsikt 
• Intern kontroll 

Årsredovisningen innehåller följande rubriker  
• Uddevalla – Hjärtat I Bohuslän – Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 
• Uppföljning  
• Kommunstyrelsens uppsikt 
• Nämndernas internkontrollarbete 

 
Bedömning: Vi bedömer att redovisningen av styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten är tillräcklig.   
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3.2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

3.2.1. God ekonomisk hushållning 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med 
betydelse för god ekonomisk hushållning (enligt kommunallagens 11 kap. 6 § första och 
andra stycket) uppnåtts och följts.  Revisorerna ska bedöma om utfallen i årsredovisningen 
är förenliga med fullmäktigemålen.  
 
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 ska omfatta både finansiella mål och verksamhetsmål. 

Det mål som fullmäktige fastställt 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 kommunens bolag med återkoppling till fullmäktige. Det är 

kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål som  

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 kommuner och regioner 

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

Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

3.2.2. God ekonomisk hushållning i Uddevalla Kommun 

I kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning (antagna 2021-02-10) 

fastslås att kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och två 

tredjedelar av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse eller förbättring. 

Kommunfullmäktige använder en särskild definition för god ekonomisk hushållning i den 

kommunala koncernen. God ekonomisk hushållning i koncernen uppnås när kommunen samt 

två tredjedelar av kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk 
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hushållning. Kommunfullmäktige godkände i december 2021 respektive stiftelses samt 

helägt bolags1 redogörelse av vilka mål som utgör kriterier för god ekonomisk hushållning. 

3.2.3. Måluppfyllelse i arbetet med god ekonomisk hushållning 

I årsredovisningen följer kommunstyrelsen upp kommunfullmäktiges finansiella mål och 

verksamhetsmässiga mått. Av de 3 finansiella måtten har samtliga uppnåtts, vilket är i linje 

med kraven i riktlinjerna. 

Sex av de verksamhetsmässiga måtten når målsättningen, sju når inte målsättningen och 

tre har inte mätts eller redovisats under året. Måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga 

måtten är därför inte i linje med kraven i riktlinjerna avseende måluppfyllelse för två 

tredjedelar av måtten. 

I figuren illustreras måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga måtten i årsredovisningen. 

 

Figur 1. Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mått 

 

3.2.4. Utvärdering av mål för kommunkoncernen 

Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen bedömningen att merparten av de kommunala 

bolagen och stiftelserna uppnår god ekonomisk hushållning enligt de riktlinjer som fastställts 

av kommunfullmäktige. Bedömningen per bolag i årsredovisningen framgår för Uddevalla 

hamn, Uddevalla vatten samt Uddevalla Turism2. Bedömningen för övriga bolag och 

stiftelser redogörs inte specifikt för i årsredovisningen3. 

 

 
1 Uddevalla Utvecklings AB undantaget. 
2 I redogörelsen framförs att Uddevalla hamn samt Uddevalla vatten uppnår god ekonomisk 
hushållning, men att Uddevalla Turism inte gör det. 
3 I kommunens årsredovisning ingår bolagens och stiftelsernas egna verksamhetsberättelser för året. 
Det skiljer sig om bolagen och stiftelserna redogör för sitt arbete för god ekonomisk hushållning. 

6

7

3

Förbättring/når målet Försämring/når ej målet Mått ej mätt under året
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3.2.5. Avstämning av balanskravet 

Balanskravet innebär att kommunens budget och årliga utfall ska vara positiva och att 
underskott ska återställas kommande år, såvida kommunfullmäktige inte beslutar om 
annat och hänvisar till ”synnerliga skäl”. Beräkningen av balanskravsresultatet, som är 
kopplat till kommunallagens bestämmelser, ska i förvaltningsberättelsen följa ett 
föreskrivet schema. 
 

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 2021 

  

Årets resultat enligt resultaträkningen   115,7 

Justering för realisationsvinster 

 

     -7,2 

 

Årets balanskravsresultat   108,6 

 

Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  

 

Bedömning: Vi bedömer att kommunens redovisning och beräkning av balanskravet är 
uppfyllt.  

3.2.6. Kommunstyrelsens bedömning av god ekonomisk hushållning 

Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen bedömningen att kommunen inklusive 

kommunkoncernen som helhet inte uppnår god ekonomisk hushållning för 2021. Detta då 

målen i kommunfullmäktiges riktlinjer inte uppnås. Som motivering framförs att merparten 

av de kommunala bolagen och stiftelserna uppnår god ekonomisk hushållning, men att 

kommunen inte gör det. 

3.2.7. Bedömning av måluppfyllelsen 

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

fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Vi konstaterar att samtliga 3 av kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås för 2021 men 

att enbart 6 av de 15 verksamhetsmässiga måtten bedöms uppnås. Detta innebär att 

måluppfyllelsen inte är tillräcklig för att svara mot fullmäktiges definition av god ekonomisk 

hushållning för kommunen. 

Utvärderingen av målen för god ekonomisk hushållning omfattar för 2021 även kommunens 

bolag och stiftelser. I årsredovisningen framförs att merparten av bolagen och stiftelserna 

når god ekonomisk hushållning. Dock framgår enbart den enskilda bedömningen av god 

ekonomisk hushållning för tre av bolagen i deras verksamhetsberättelser i kommunens 
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årsredovisning. Det är således inte möjligt att genom årsredovisningen följa måluppfyllelsen 

avseende god ekonomisk hushållning för övriga bolag och stiftelser enskilt. 

Vi delar kommunstyrelsens bedömning att resultatet för 2021 inte är förenligt med 

kommunens definition av god ekonomisk hushållning för kommunen samt för koncernen som 

helhet. 

Vi ser positivt på att kommunen under 2021 vidareutvecklat formerna för god ekonomisk 

hushållning och tydligt inkluderat bolagen och stiftelserna i definitionen. Vi konstaterar att 

det nu finns kriterier/målsättningar för god ekonomisk hushållning för bolagen och 

stiftelserna. 

Kommunen bör enligt vår mening säkerställa att bolagens och stiftelsernas bidrag i arbetet 

med god ekonomisk hushållning redovisas tydligt och konsekvent i årsredovisningen. Detta 

så att det i årsredovisningen är möjligt att följa på vilka grunder koncernen som helhet 

bedöms ha uppnått god ekonomisk hushållning eller ej. 

3.3. Räkenskaper 

3.3.1. Årets resultatutfall 

 
Årets resultat 116 mkr vilket är 85 mkr högre än budget på 31 mkr. Resultatet är påverkat 
av jämförelsestörande poster om -62 mnkr. 

3.3.2. Resultaträkning och balansräkning 

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 2021 om 116 mnkr, vilket är 85 mnkr högre än 

budget 2021. Resultatet innehåller jämförelsestörande poster om totalt -62 mnkr. Dessa 

består av realisationsförluster (-18 mnkr), inlösen pensionsförsäkring (-99 mnkr), återföring 

av avsättningar (38 mnkr), realisationsvinster kopplat till försäljning av fastigheter/tomter 

(16 mnkr). Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 178 mnkr (165 mnkr).  

 

Det redovisade resultatet om 116 kan jämföras med det budgeterade resultatet på 31 mnkr. 

Skillnaden på 85 mnkr förklaras av att nämndernas samlade resultat uppvisar överskott (10 

mnkr), skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar överskott (111 mnkr), 

realisationsvinster (16 mnkr), och centrala anslag särskilda åtgärder/oförutsett (36 mnkr), 

inlösen äldre pensionsförpliktelser (-99 mnkr). I övrigt mindre avvikelser (totalt 11 mnkr). 
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I årsredovisningen under avsnitt ”Finansiell analys” återfinns kommunens resultatanalys. 

Vår bedömning 

Efter genomförda granskningsåtgärder kopplade till både intäkter och kostnader är det vår 
bedömning att kommunens resultaträkning inte omfattar några väsentliga avsteg från god 
redovisningssed i kommuner eller fel i väsentlig omfattning.   

3.4. Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar  

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. 

Komponenter och fördelning följer reglemente. Vid granskning av investering har noterats 

att avsteg gjorts från reglemente. Kommunen är medveten om att det kan finnas flera 

investeringar som kan ha avvikande nyttjandetider jämfört med reglementet. Avsteget från 

reglementets nyttjandetid innebär inte beloppsmässigt stor avvikelse. Kontroller kommer 

ske centralt framöver gällande detta. 

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 återföringsbehovär avsett att inhämtas från respektive nämnd. Det är 

likt tidigare år enbart samhällsbyggnadsnämnden som lämnat detta. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med implementera rutin inklusive 

uppföljning kring bedömning om nedskrivningsbehov i enlighet med ovan. 
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3.5. Exploateringsområden  

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

Kommunens bedömning är att inget nedskrivningsbehov föreligger för dessa områden.  

 

Vi har under 2021 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 ca 12 mnkr vilket minskar exploateringsprojekten med 2 

mnkr, kommunen har redovisat en vinst på ca 11,5 mnkr, i övrigt mindre utgifter om ca 2 

mnkr vilket ökar posten. Enligt uppgift från kommunen finns det i bokslutet inga ytterligare 

exploateringsområden som borde intäktsföras. Vår granskning har inte heller identifierat 

något sådant behov. 

3.6. Avsättningar 

Pensioner 

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

innebär att kommunen redovisar 38 mnkr (39 mnkr) som skuld i balansräkningen och 

pensioner intjänade före 1998 om 709 mnkr (859 mnkr) som ansvarsförbindelse. 

Kommunen har under året gjort en partiell inlösen om 99 mnkr inklusive löneskatt av 

pensionsförpliktelser före 1998 via försäkringslösning. Pensionsavsättning är avstämt mot 

prognos från Skandia.  

Övriga avsättningar 

Avsättningar avseende Torp gång/cykelväg (föregående år 13,6 mnkr) samt Avsättning för 

hamnområde (föregående år 25,5 mnkr) har under året återförts.   

3.7. 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.  
 
Leasingavtal gällande fordon redovisas som finansiell leasing om de bedöms klassificeras 
som finansiella leasingavtal. Leasingavtal för lokalhyresavtal redovisas som operationell 
leasing, även om kriterierna för finansiell leasing är uppfyllda. Kommunen bedömer att det 
inte har väsentlig effekt på resultatet.   
Vi noterar således att kommunen kan ha leasingavtal vilka kan betraktas som finansiella 

leasingavtal i enlighet med RKR R5. 
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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. 

Vår bedömning 

Efter genomförda granskningsåtgärder kopplade till både tillgångar och skulder är det vår 
bedömning att kommunens balansräkning inte omfattar några väsentliga avsteg från god 
redovisningssed i kommuner.  

3.8. Utökad granskning 

3.8.1. 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 

3.8.2. 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. 

3.8.3. Kassaflödesanalys 

Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll i allt väsentligt överensstämmer med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte föranlett 
några noteringar.  
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3.8.4. Sammanställda räkenskaper 

Uddevalla Kommun upprättar en sammanställd redovisning (koncernredovisning) för 
företag där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I 
koncernredovisningen ingår således hel- eller delägda företag där ägarandelen uppgår till 
minst 20 procent av röster och kapital. 

Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys 
och noter. Vi har granskat upprättad koncernredovisning, innehållande samtliga bolag. Vi 
har tagit del av granskningsrapporter för respektive bolag, granskat gjorda 
koncernelimineringar stickprovsvis samt analyserat förändringen mellan ingående och 
utgående eget kapital.  

Då kommunens innehav av aktier och andelar i dotterbolag finns i moderbolaget Uddevalla 
Utvecklings AB är det således dess koncernredovisning som konsolideras med kommunen. 
Vid konsolidering mellan bolagskoncernen och dess bolag har anpassningar gjorts till LKBR 
samt RKR´s rekommendationer.  

Vår bedömning 

Vi bedömer att de sammanställda räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i enlighet 
med LKBR och RKR R16 och ge en rättvisande bild av verksamheten och den ekonomiska 
ställningen för Uddevalla Kommun och dess koncern per den 31 december 2021. Vid 
granskningen har inga fel av väsentlig karaktär identifierats.  

3.8.5. Noter 

Vi har granskat de notupplysningar som lämnas med fokus på att fullständiga upplysningar 
lämnas, att notupplysningarna hänger samman med ovanstående räkningar och att dessa 
korrekt avspeglar de underliggande räkenskaperna.  

Vår bedömning 

Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentlig lämnar tillräckliga 
tilläggsupplysningar i noter. 

3.8.6. Drift- och investeringsredovisning 

 
Driftredovisningen visar hur den löpande verksamhetens utfall förhåller sig till den budget 
som fastställts.  

Investeringsredovisningen ger en samlad bild av investeringsverksamheten och har 
utformats så att utfallet överskådligt kan stämmas av mot fullmäktiges budget. 

Vår bedömning 

Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentlig lämnar tillräcklig information 
gällande drift- och investeringsredovisning enligt ovan.  

 

I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning. 
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Göteborg den 31 mars 2022 

 

 

    
Anna de Blanche    Thomas Edin 

Auktoriserad revisor    Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB    Ernst & Young AB 

 

 

 
Hans Gavin                  

Auktoriserad revisor och    

Certifierad kommunal yrkesrevisor    

Ernst & Young AB 

 

 


