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Sammanfattande bedömning

Vår samlade bedömning är att;

• årsredovisningen i allt väsentligt lämnar upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning.

• årsredovisningens resultat är delvis  förenligt med de mål  fullmäktige 
beslutat avseende god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv.

• årsredovisningens resultat är delvis  förenligt med de mål  fullmäktige 
beslutat avseende god ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv. 

• räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande
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Uppdrag

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av 
revisionsplanen för år 2018. 

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är 
rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är 
upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna 
enligt kommunallagen 12:2 bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Kommunen kan även ha egna 
riktlinjer för årsredovisningens upprättande som ska följas.

Enligt kommunallagen ska ett skriftligt utlåtande avseende god ekonomisk 
hushållning från revisorerna biläggas årsredovisningen. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen.
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Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin 
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? 
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Ansvarig nämnd och revisionskriterier 

Kommunstyrelsen (revisionsobjekt) är ansvarig för upprättandet av 
årsredovisningen som enligt 11 kap 21 § KL ska godkännas av 
kommunfullmäktige. 

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten 
följer:

• Kommunallagen (KL)

• Kommunal redovisningslag (KRL)

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt god 
redovisningssed i övrigt. 

• Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning
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Omfattning

Granskningen av årsredovisningen omfattar 

• förvaltningsberättelse (inklusive drift- och investeringsredovisning)

• resultaträkning

• kassaflödesanalys

• balansräkning

• sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, 
efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 
Granskning av resultatsammanställning för VA-verksamheten och 
renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning.

Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras 
i årsredovisningen.
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Avgränsning och metod

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). 

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar 
underlag till den finansiella rapporteringen.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt 
väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att 
årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller 
tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. 
Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 
information som ingår i årsredovisningen.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning 
som presenterades 2019-03-07. Kommunstyrelsen fastställde årsredovisningen 
2019-03-19 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2019-04-02.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL  

En översikt över utvecklingen i kommunen, § 1

Väsentliga händelser redovisas. Ekonomin redovisas i ett femårsperspektiv. 
Avsnittet avslutats med några punkter om framtiden. Framtidsperspektivet 
beskrivs även i verksamhetsberättelserna. 

Andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och 
uppföljningen av den kommunala verksamheten, § 1.5

Förvaltningsberättelsen innehåller en beskrivning av kommunens styrmodell. 
Vidare finns en känslighetsanalys som visar påverkan på ekonomin vid olika 
procentuella förändringar.

Väsentliga personalförhållanden (bl a sjukfrånvaro) § 1a

Redovisas i enlighet med krav. Skett en ökning av sjukfrånvaron från 6 % 2017 till 
6,3 % 2018. Avsnittet kan med fördelas utvecklas med kommentarer avseende 
kommunens mål ur ett medarbetar- och arbetsgivarperspektiv. 
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL, forts

Samlad redovisning av investeringsverksamheten § 2

Redovisas initialt på bruttonivå och endast med avvikelse gentemot budget. 
Därefter följer en nettoredovisning budget gentemot utfall och avvikelse. 
Investeringsbudgen uppgår totalt till 62,1 mnkr, inklusive ombudgeteringar från 
2017 med 13,1 mnkr. Utfallet i delårsrapporten uppgick till 15,4 mnkr, 35 %. 
Utnyttjande för hela året prognostiserades till 35 mnkr.  Slutligt utfall blev 33 
mnkr, det vill säga drygt 53 %. I direkt anslutning till investeringsredovisningen 
finns förklarande kommentarer. Investerings-redovisningen kan med fördel 
kompletteras med förväntad slutlig investerings-utgift samt tidpunkt för 
färdigställande när det gäller större fleråriga projekt. 

Förhållandet mellan utfallet och den fastställda budgeten för den 
löpande verksamheten § 3

Redovisas på bruttonivå och endast med avvikelse gentemot budget, vilket 
försvårar avstämningen. I direkt anslutning till driftredovisningen finns en tabell 
som anger budgetavvikelse per nämns. Under året har tillägg gjort och dessa bör 
framgå just för att kunna göra en avstämning gentemot fullmäktiges budgetbeslut. 
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL, forts

Förhållandet mellan utfallet och den fastställda budgeten för den 
löpande verksamheten § 3, forts

Sambandet med resultaträkningen framgår inte  I direkt anslutning till 
driftredovisningen finns kommentarer. 

Sammanlagt redovisar nämnderna ett budgetöverskridande om 17,7 mnkr. De 
största underskotten finns inom Barn- och utbildningsnämnden -11,2 mnkr och 
Vård- och omsorgsnämnden -5,1 mnkr. Vi ser särskilt allvarligt på Barn- och 
utbildningsnämndens överskridande. I årsredovisningen anges att underskottet 
framförallt beror på alltför höga personalkostnader. Under våren var planeringen 
att tjänster skulle avslutas, men anpassningar har inte verkställts. Orsak till varför 
nämnden underlåtit detta framgår inte.  

Prognossäkerheten är i stort god. Resultatet i bokslutet avviker netto med 1,8 
mnkr mot prognosen i delårsbokslutet. Dock avviker nämndernas resultat kraftigt 
från andra prognoser, vilket ur styrningssynpunkt inte är tillfredsställande. Det är 
framförallt Barn- och utbildningsnämndens och Lärande- och arbetsnämndens 
resultat som kraftigt avviker från lämnade prognoser under hösten.
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL, forts 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar samt detta resultat med 
justering av förändring av resultatutjämningsreserven § 3a

Årets resultat uppgår till 0,6 mnkr, från vilket realisationsvinster om 0,4 mnkr 
skall exkluderas. Vid avstämning gentemot kommunallagens balanskrav är 
resultatet således 0,2 mnkr. Det finns inte något underskott från tidigare år att 
återställa. Resultatutjämningsreserv tillämpas inte.

Utvärdering av den ekonomiska ställningen, § 5

Finns en finansiell analys enligt den så kallade RK-modellen. Avsnittet bör 
kompletteras med en sammanfattande utvärdering avseende den ekonomiska 
ställningen. 

Upplysning om pensionsmedel RKR 7:1

Framgår i stort i förvaltningsberättelsen. Upplysning om kommunens pensions-
åtagande finns även i avsnitt avseende redovisningsprinciper samt i not till 
balansräkningen. 

Gemensam förvaltningsberättelse, RKR 8:2

Finns till viss del, men kan utvecklas.
Forshaga kommun
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL, forts

Utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts och följts § 5 ur ett finansiellt perspektiv 

Finansiella mått fastställda av fullmäktige i budget 2018

Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat

• Resultat 2 % av skatt över femårsperiod. 

Utfall: Skatter och generella statsbidrag uppgår till 685,1  mnkr. 2 % kräver ett 
resultat om 13,7 mnkr. Årets resultat uppgår till 0,6 mnkr, det vill säga 0,09 %.

Målet uppnås inte för det enskilda året 2018.

Målet uppnås inte för den senaste femårsperioden 2014 – 2018 uppnås inte 
då resultatet uppgår till 0,8 % av skatteintäkterna. 
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL, forts

Utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts och följts § 5 ur ett finansiellt perspektiv, forts 

• Våra faktiska kostnader överstiger ej standardkostnader 

Utfall:. Kommunen hade 2017 totalt 1,5 % högre nettokostnader än vad som 
kostnadsutjämningssystemet angav. Det varierar mellan 30 % högre kostnader 
för individ- och familjeomsorg och 7,6 % lägre kostnader för gymnasieskola, 

Målet uppnås inte

• Uppfyllnadsgrad utifrån mått kopplade till alla mål inom externa och 
interna perspektiv. 

Utfall: Uppfyllnadsgraden sammantaget för samtliga mål för 2018 uppges vara 
52 % uppnått, 29 % delvis uppnått och 19 % inte uppnått.  

Målet uppnås delvis
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL, forts

Utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts och följts § 5 ur ett finansiellt perspektiv, forts 

Vi finansierar våra investeringar med egna medel

• Enbart låna till avgiftsfinansierade verksamheter. 

Utfall: 100 %.

Målet uppnås

• Soliditeten överstiger medelvärdet av soliditetsnivån för alla kommuner 
(Medelvärde Sveriges kommuner 2017 48,5 %)

Utfall: Utfall 2018 blev 54,7 %. 

Målet uppnås

• Soliditeten inklusive pensionsskuld (Målvärde 13 %)

Utfall: 17,6 %.

Målet uppnås.

. 
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL, forts

Utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts och följts § 5 ur ett finansiellt perspektiv, forts

Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick

• Planerat underhåll i förhållande till underhållsplaner. 

Utfall:. Målvärde för 2018 var 16,8 mnkr. Utfallet blev 12,3 mnkr

Målet uppnås delvis.
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL, forts

Utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts och följts § 5 ur ett verksamhetsperspektiv 

Kommunen har valt fyra målområden som är prioriterade för att nå deras 
vision. Varje målområde delas vidare in i ett externt och ett internt perspektiv. 

• Attraktiv kommun

• Trygghet och kunskap

• Hållbar utveckling 

• Medarbetar perspektiv 

Varje område har tillhörande mål, och vardera mål har ett eller flera mått, med 
tillhörande utfall, målvärde och beräknad måluppfyllnad. 
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL, forts

Utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts och följts § 5 ur ett verksamhetsperspektiv, forts

Attraktiv kommun 

1. Våra invånare trivs och är stolta över sin plats. 

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Bristen på kommersiellt utbud 
framkallar mest missnöje. 

2. Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog.
Målet bedöms som delvis uppfyllt. Kommunen bör överväga att utveckla 
arbetet med medborgardialog för att påverka resultatet. 

3. Våra invånare har god hälsa.
Målet bedöms som delvis uppfyllt. Kommunens sjukpenningtal ligger 
fortsatt över länsgenomsnittet och mår inte upp till utsatt målvärde. 

4. Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott. 
Målet bedöms som uppfyllt. 
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL, forts

Utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts och följts § 5 ur ett verksamhetsperspektiv, forts

Trygghet och kunskap

1. Våra barn har en bra start i livet. 
Målet bedöms som delvis uppfyllt. Handläggningstiden i snitt för ekonomiskt 
bistånd vid nybesök når ej uppsatt målvärde. 

2. Våra invånare känner sig trygga och säkra. 
Målet bedöms som delvis uppfyllt. Det finns förbättringspotential avseende 
personalkontinuitet inom äldreomsorg. 

3. Våra invånare har ett livslångt lärande. 
Målet bedöms som uppfyllt. 

4. Våra invånare har en positiv syn på skolan och undervisningen. 
Målet bedöms som uppfyllt. 

5. Våra invånare är nöjda med äldreomsorgen. 
Målet bedöms som delvis uppfyllt. Enligt senaste resultatet i Kolade kan man se att 
nöjdheten/tryggheten minskar. 
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL, forts

Utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts och följts § 5 ur ett verksamhetsperspektiv, forts

Hållbar utveckling

1. Vår kommun ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. 
Målet bedöms som delvis uppfyllt. Utmaningar framöver ligger i boendeplatser för 
vård och omsorg, LSS och socialpsykiatri samt lokaler för förskolor och skolor i takt med 
att invånarantalet ökar. 

2. Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering. 
Målet bedöms som delvis uppfyllt. Intresset för tomter att bygga på samt ett ökat 
detaljplanarbete kommer på sikt leda till ett ökat bostadsbyggande. 

3. Vi är klimatneutrala år 2030. 
Målet bedöms som delvis uppfyllt. Utsläppet behöver fortsatt minska. 

4. Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald. 
Målet bedöms som delvis uppfyllt. En process för miljöcertifiering av kommunens 
skogar har påbörjats. 
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Krav på förvaltningsberättelse kapitel 4 i KRL, forts

Utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts och följts § 5 ur ett verksamhetsperspektiv, forts

Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv

1. Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag.
Målet bedöms som delvis uppfyllt. Bemötande via mail och via telefon av 
medborgare når ej uppsatt målvärde och kan förbättras.

2. Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap. 
Målet bedöms som ej uppfyllt. Kommunen har fler medarbetare per chef än önskat. 

3. Vi är ett attraktiv arbetsgivare. 
Målet bedöms som delvis uppfyllt. Attraktiv arbetsgivarindex är inte i nivå med 
medianen för Sveriges kommuner. 

4. Våra medarbetare har en god hälsa. 
Målet bedöms som ej uppfyllt. Sjukfrånvaron har ökat med 0,32 procentenheter. 

5. Vår jämställdhet och mångfald ökar. 
Målet bedöms som delvis uppfyllt. Jämförelsesiffror som används avser 2017, och 
har ökat från 2016. Siffrorna når inte medianvärdet för Sveriges kommuner. 
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Nämndernas uppdrag, KL 6:5

Av KL 6:5 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort 
sina uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och 
formerna för den. 

Nämnderna redovisar viktigaste händelserna, ekonomiskt resultat samt 
framtiden. Den samverkande överförmyndarnämnden redovisar 
ansvarsområde, viktigaste händelserna, ekonomiskt resultat, och kortfattat 
avsnitt om framtiden.

Vi bedömer att redovisningarna i stort svarar mot de uppgifter som efterfrågas. 
Vi ser det dock som angeläget att måluppfyllelse och ansvarsområden  redovisas 
för att tydliggöra för en extern läsare samt möjliggöra en förbättrad 
måluppfyllelse, samt att en sammanställd redovisning av verksamhetsmålen 
presenteras.

Forshaga kommun

21



PwC

Resultaträkning, kap 5 i KRL

Resultaträkningens uppställning och innehåll svarar mot kraven i KRL.  

Årets resultat uppgår till 0,6 mnkr att jämföra med budget 12,9 mnkr. 
Resultatet medför en negativ avvikelse mot budget med 12,3 mnkr. 

Nämnderna – företrädesvis Barn- och utbildningsnämnden – avviker  negativt 
gentemot budget. Sammanlagt netto uppgår nämndernas underskott till 17,7 
mnkr. 

Visst överskott gentemot budget återfinns inom generella statsbidrag. 
Kommunen har erhållit byggbonus om 0,6 mnkr. Vidare redovisas ett positivt 
finansnetto om 1 mnkr bättre än budget. 

Det är angeläget att kommunen vidtar kraftiga åtgärder för att klara en 
ekonomi i balans framöver. 
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Balansräkning, kap 6 i KRL

Balansräkningens uppställning och innehåll svarar mot kraven i KRL. 

Forshaga kommun

23



PwC

Kassaflödesanlys, kap 7 i KRL samt RKR 16:2

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den 
omfattar tillräckligt med noter. En översiktlig granskning visar att 
överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. 
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Sammanställd redovisning, kap 8 i KRL och RKR 
8:2

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper 
och omfattar motsvarande noter. RKR 8.2 följs inte fullt ut när det gäller 
tilläggsupplysningar. Det saknas till exempel  uppgift om koncerninterna 
mellanhavanden samt eventuella olikheter i redovisningsprinciper. 
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Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 

Forshaga kommun följer i stort vad som anges i KRL och RKR´s
rekommendationer samt i övrigt vad som kan betraktas som god 
redovisningssed.

Forshaga kommun

26



PwC

Revisionell bedömning

Vår samlade bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 

Vi bedömer att 

• att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Utvärdering 
avseende den ekonomiska ställningen bör dock utvecklas för att mer svara 
mot lagstiftarens intentioner. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i 
huvudsak innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal 
redovisning och god redovisningssed.  Kommunen lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet för 2018 blev 0,6 
mnkr. Vid avstämning mot balanskravet skall realisationsvinster om 0,2 
mnkr exkluderas. Kommunen har inget tidigare negativt resultat att 
återställa. 

• årets resultat är delvis förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. 
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Revisionell bedömning, fort

• Med ledning av vad som framgår i årsredovisningen har vi ingen avvikande 
uppfattning avseende måluppfyllelsegraden för verksamhetsmålen. Årets 
resultat är delvis förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 

• räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  Årsredovisningen är 
upprättad enligt god redovisningssed.
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Karlstad 21 mars 2019

Lars Dahlin Inger Andersson

Uppdragsledare                            Projektledare

Forshaga kommun

29


