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1. Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska

ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-

b).

Barn- och utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens stora underskott

mot budget är djupt oroande och är den främsta anledningen till att kommunen inte

klarar sitt resultatmål för 2015. Dessa nämnders oförmåga att bedriva

verksamheten inom tilldelad budget är nära att hota hela kommunens möjligheter

att uppnå balanskravet. Nämndernas stora underskott mot budget ställer stora krav

på anpassning av verksamheten för att klara framtida anpassningar till den av

fullmäktige tilldelade ekonomiska ramen.

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och

finansiella mål som fullmäktige har angivit i 2015 års budget.

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som svag då kommunen enbart når ett

av fyra mål.

Vår samlade bedömning är att vi inte kan uttala oss om måluppfyllelsen för

verksamhetsmålen. Bakgrunden till vår bedömning är att det saknas mått och

indikatorer för måluppfyllelse. Vi konstaterar att kommunens egen bedömning

innebär en måluppfyllelse på 78 %, vilket är en god måluppfyllelse.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för

kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare

regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal

redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings-

nämndens normering.

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för

årsredovisningens upprättande.

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas

på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2. Revisionsfråga och metod
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 redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-

nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-

en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas

årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara

följande revisionsfrågor:

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-

hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens

utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet

med balanskravets regler?

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat

avseende god ekonomisk hushållning?

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses

följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

 resultaträkning

 kassaflödesanalys

 balansräkning

 sammanställd redovisning
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna-

den 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.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det

innebär att granskningen 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 inne-

håller 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.

Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att

andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en

granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är

tillräcklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med

kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med

utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner

och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).

Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför

tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas

i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer,

dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall

registeranalys.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som

presenterades 2016-03-16. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2016-

03-22 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2016-04-05.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

2.3. Revisionskriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8

kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige.

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

 Kommunallagen

 Kommunal redovisningslag

 Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning

 Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning

3.1.1. Förvaltningsberättelse

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet

överensstämmer med kraven i KRL.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning

Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.

Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste

åren.

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och pensions-

medelsförvaltning. Under avsnittet ”Finansiell analys - kommunkoncern” beskrivs

och redovisas finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i

det finansiella perspektivet.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en

utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen

återfinns en utvärdering som tar sin utgångspunkt i den så kallade RK-modellen.

Modellen utgår från soliditetsberäkning.

Händelser av väsentlig betydelse

I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som

inträffat under och delvis efter räkenskapsåret.

Förväntad utveckling

Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom

olika verksamheter.

Väsentliga personalförhållanden

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill

säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt

åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal

uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information. Avsnittet är

utförligt och berör icke obligatoriska moment så som sysselsättningsgrad, medellön,

åldersfördelning och jämställdhetsnyckeltal. Sjukfrånvaro inom olika yrkesgrupper

redovisas även. Vi noterar att avsnittet även innehåller uppgifter om komptid,

övertid, friskvård m.m.

Gemensam förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk-
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samhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i

koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2.

Pensionsredovisning

I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions-

förpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges

föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel.

Upplysningar har även lämnats i årsredovisningen om särskild avtalspension och

visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1. Antalet personer med särskilda

pensionsavtal framgår av not 21.

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och

uppföljning av verksamheten

Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål.

Information om kvalitet och måluppfyllelse finns för de flesta verksamheter. Utöver

ekonomiska nyckeltal har bl.a. nyckeltal för verksamheten så som Kommunens

Kvalitet i Korthet redovisats.

3.1.1.2. Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av

årets investeringar.

3.1.1.3. Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur

utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.

Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per

sista augusti redovisas i tabellen nedan:

Driftredovisning per

nämnd, mnkr
2015 Budget Prognos

Budget-

avvikelse

Prognos-

avvikelse

Kom munsty relse -1 02,3 -1 04,1 -1 03,5 1 ,8 1 ,2

Valnämnden 0 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnäm nd -27 7 -27 1 ,3 -27 7 ,4 -5,7 0,4

Lärande- och arbetsnämnd -37 ,7 -38,4 -38,4 0,7 0,7

Vård- och om sorgsnämnd -1 81 ,1 -1 7 0,3 -1 7 5,2 -1 0,8 -5,9

Miljö och by ggnäm nd -6,1 -5,3 -5,2 -0,8 -0,9

Öv erförm y ndarnämnden -1 ,4 -1 ,6 -1 ,4 0,2 0

Summa nämnderna -605,6 -591 -601,1 -14,6 -4,5

Barn- och utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens stora underskott

mot budget är djup oroande och är den främsta anledningen till att kommunen inte

klara sitt resultatmål för 2015. Dessa nämnders oförmåga att bedriva verksamheten

inom tilldelad budget är nära att hotar hela kommunens möjligheter att uppnå
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balanskravet. Nämndernas stora underskott mot budget ställer stora krav på

anpassning av verksamheten för att klara framtida anpassningar till den av

fullmäktige tilldelade ekonomiska ramen.

3.1.2. Balanskrav
Bedömning och iakttagelser

Vi instämmer i kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts.

Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4

kapitlet i kommunal redovisningslag.

3.1.3. God ekonomisk hushållning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som svag eftersom endast ett av fyra

finansiella mål nås.

Vår samlade bedömning är att vi inte kan uttala oss om måluppfyllelsen för

kommunfullmäktiges verksamhetsmål. Bakgrunden till vår bedömning är att det

saknas mått och indikatorer för måluppfyllelse. Vi konstaterar att kommunens egen

bedömning innebär en måluppfyllelse på 78 %, vilket är en god måluppfyllelse.

Årsredovisningen i Forshaga kommun är upprättad utifrån kommunens styrmodell

och utgår från perspektiven:

 Medborgare

 Medarbetare

 Ekonomi

Inför 2016 har kommunen tagit fram en ny strategisk plan samt kvalitets- och

styrmodell. Under perspektivet ”Ekonomi i balans” redovisas de finansiella målen

och uppföljningen av dessa medan övriga perspektiv presenteras utifrån en

uppföljning av de övergripande verksamhetsmålen som kommunfullmäktige

fastställt.
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3.1.3.1. Finansiella mål

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål

som fastställts i budget 2015:

Finansiellt mål, fastställt
av fullmäktige i budget
2015

Utfall 2015
Måluppfyllelse, KS
bedömning

Resultat – årets resultat ska
vara 2,0 % av skatter och
statsbidrag.

Resultat – resultatet för helåret
landar på 0,9 mnkr eller 0,2 %
av skatter och statsbidrag

Resultatet visar att målet inte
nås.

Samtliga investeringar utom
återvinningscentral Kvarntorp,
konvertering oljepannor,
membranfilter VA-verk och
reservvattentäkt ska
skattefinansieras

Utfall uppges ej, se bedömning Målet är uppnått

Nämnder och styrelse ska hålla
sig inom sin ekonomiska ram
och därmed bidra till att
kommunens övergripande
finansiella mål kan nås

Kommunstyrelse,
Överförmyndarnämnd,
Valnämnd och nämnden för
lärande och arbete håller sin
budget. Övriga nämnder, Barn-
och utbildning, Vård- och
omsorg och Miljö- och bygg gör
budgetöverskridanden.

Målet är inte uppnått.

Kommunens soliditet ska uppgå
till minst 60 %

Soliditeten visar hur stor andel
av de totala tillgångarna som
kommunen själv äger, dvs. det
egna kapitalet i förhållande till
de totala tillgångarna. Ju högre
soliditeten är, desto stabilare är
ekonomin. Soliditeten uppgår
till 56 %, som är 4 % lägre än
förra året.

Målet uppnås inte.

3.1.3.2. Mål för verksamheten

Målstyrningsmodellen i Forshaga kommun utgår från fullmäktiges vision;

Barnkommunen i Värmland. För att uppnå visionen har fullmäktige i budget 2015

fastställt ett måldokument innehållande tre strategiska områden enligt ovan

Vi noterar att det saknas mått och indikatorer kopplade till verksamhetsmålen. Av

denna anledning kan vi inte göra en objektiv bedömning av måluppfyllelsen. Vi är

samtidigt medvetna om att kommunen har sett över sin styrmodell till innevarande

år, vilket vi ser som mycket positivt. Utifrån kommunens egen utvärdering av

måluppfyllelsen kan vi konstatera att 78 % av målen nått, vilket är en god

måluppfyllelse.
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3.1.4. Nämndernas redovisning av sitt uppdrag
Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina

uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna

för den.

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att nämndernas redovisningar innehåller redovisning av utfallet av

årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de föreskrifter

som gäller för verksamheten.

I likhet med verksamhetsmålen noterar vi att det saknas mål och mått för flertalet

av nämndernas konkretiserade mål.

3.2. Rättvisande räkenskaper
3.2.1. Resultaträkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i

enlighet med god redovisningssed.

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets

resultat.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos.

Resultaträkning
Utfall

2015

Utfall

2014

Budget

2015

Prognos

2015

Verksamhetens intäkter 1 7 5,2 1 65,6 1 45,6 1 49,8

Jämförelsestörande intäkt 5,2 5,2

Verksamhetens kostnader -7 49 -7 1 4,6 -7 1 1 -7 23

Av skriv ningar -27 ,7 -26,2 -27 ,8 -28,1

Verksamhetens nettokostnader -596,3 -575,2 -593,2 -596,1

Skatteintäkter 445,7 430,3 449,3 446,1

Generella statsbidrag och utjämning 1 52,4 1 47 ,7 1 51 ,8 1 51 ,6

Summa skatter och statsbidrag 1,8 2,8 7,9 1,6

Finansiella intäkter 1 1 1 1

Finansiella kostnader -1 ,9 -2,1 -2 ,9 -1 ,9

Årets resultat 0,9 1,7 6 0,7

Nämndernas kraftiga avvikelser mot budget är den enskilt största förklaringen till

att kommunen inte klara att uppnå det budgeterade resultatet trots stora positiva

avvikelser på personalförsäkringsavgifter och återbetalning AFA-medel.

3.2.2. Balansräkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,

avsättning, skulder och eget kapital.
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Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av

kommunens materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Under året har

kommunen vidtagit inledande åtgärder för att anpassa sin redovisning till detta

krav när det gäller investeringar under 2015. En tidigare större investering

Dejeskolan har också komponentindelats. Plan finns för att under 2016 fullt ut

införa komponentindelning. Vi bedömer därför att kommunens övergång till

komponentavskrivning inte strider mot RKR:s normgivning eftersom den medger

ett succesivt införande och införandeplanen visar att så kommer att ske fullt ut till

2016.

Avsättningar för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i den

kommunala redovisningslagen vilket medför att pensionsförmåner intjänade före år

1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är

fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i

KRL.

3.2.3. Kassaflödesanalys
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-

teringar.

Vi bedömer att noter finns i tillräcklig omfattning.

Vi bedömer att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar

av årsredovisningen.

3.2.4. Sammanställd redovisning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens

ekonomiska ställning och åtaganden. Vi bedömer att konsolideringen av

underliggande enheter beskrivits på ett korrekt sätt och att olikheter i redovisnings-

principer mellan enheter beskrivits.

3.2.5. Tilläggsupplysningar
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i

övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:

 Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings-

princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens

intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.
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 Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans-

räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys-

ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god

redovisingssed.

2016-03-23

Anette Fagerholm Lars Dahlin

__________________________ ___________________________

Projektledare Uppdragsledare


