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1 Sammanfattning 
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna 
är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 

1.1  Räkenskaperna och årsredovisningen 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— / år, liksom tidigare år, har pensioner som intjänats före 1998 skuldförts. Pensions-
beloppet uppgår till 239 mkr inklusive löneskatt. Enligt kommunal redovisningslag ska 
pensioner intjänade före 1998 inte tas upp som en skuld eller avsättning i balansräk-
ningen. Redovisningen är i detta avseende inte upprättad i enlighet med kommunal 
redovisningslag. 

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i övrigt i allt väsentligt upprättats 
i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslu-
tade målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Finansiella mål 

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2018 anges ett prioriterat ekono-
miskt resultatmål vilket brutits ned i tre ekonomiska mål. Det prioriterade resultatmålet är 
att kommunens ekonomi ska vara god och de tre delmålen är följande: 

• Kommunens soliditet ska uppgå till minst 20 % 

Ufall: 24,5 %. Målet uppnått. 

• Över tid ska alla investeringar vara självfinansierade. Beräkningsgrunden är att 
de skattefinansierade investeringarna ställs i relation till avskrivningarna och ba-
lanskravsresultatet. Över tid baseras på en tidsperiod på fem år respektive 10 år. 
För 2018 anses målet uppfyllt om 2018 års skattefinansierade investeringar kan 
finansieras till 100 % med egna medel 
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Utfall: självfinansieringsgraden för perioden 2014-2018 uppgår till 86 % och för 
perioden 2009-2018 till 93 %. För 2018 är procentsiffran 129 %. Målet bedöms 
delvis uppnått. 

• Kommunens ekonomiska resultat i form av balanskravsresultat ska uppgå till 20 
mkr 

Utfall: 4,2 mkr. Målet ej uppnått. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att målet om god ekonomisk hushållning ej är 
uppnått. 

Verksamhetsmål 

I budgeten för 2018 redovisas åtta prioriterade resultatmål för verksamheten som är ned-
brutna i 44 delmål. De åtta målen är: 

• Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och mång-fald 
utifrån invånarnas behov. 

• Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i förskola och skola 
• Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 
• Alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får ett 

gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning 
• Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i alla 

avseenden. 
• Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat. 
• Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

verka ska öka. Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad på. 
• Kommunens resurser skall användas på ett effektivt sätt 

I årsredovisningen lämnas inte en sammanfattande kommentar avseende varje priorite-
rat mål eller huruvida målet i respektive nämnd/sektion kommer att uppnås eller inte. 
Svårt att uttala sig om de åtta prioriterade resultatmålen för verksamheten har uppnåtts 
eller inte under 2018. 
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2 Bakgrund 
Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna 
är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kom-
muner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas ut-
formning av revisionsberättelsen. 

2.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier: 

— Kommunallag och kommunal redovisningslag 

— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

— Interna regelverk och instruktioner 

— Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av kommunfullmäk-
tige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekono-
misk hushållning. 

2.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKL och Skyrev. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra oss 
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen av årsredo-
visningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse 

• Resultaträkningen 

• Balansräkningen 

• Kassaflödesanalysen 

• Sammanställd redovisning 

• Tilläggsupplysningar 
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Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2018. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den finansi-
ella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på 
motsvarande sätt som för granskning av de finansiella delarna i årsredovisningen. I övrigt 
har vi stämt av balanskravsredovisning, investerings- och driftsredovisning mot un-
derlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är förenligt med de 
finansiella delarna. 

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi förlitat 
oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi har i 
vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning. 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

— Intervjuer med berörda tjänstemän 

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt revi-
sorernas uttalande i revisionsberättelsen. 

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning. 

Rapporten är faktagranskad av ekonomikontoret. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Årsredovisningen 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat så-
dan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den finansiella 
redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på mot-
svarande som för granskning av de finansiella delarna i årsredovisningen. 

Nämndernas/sektionernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas 
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. 

I år, liksom tidigare år, har pensioner som intjänats före 1998 skuldförts. Pensionsbelop-
pet uppgår totalt till 239 mkr (252 mkr) inklusive löneskatt. Enligt kommunal redovisning-
slag ska pensioner intjänade före 1998 inte tas upp som en skuld eller avsättning i ba-
lansräkningen. Redovisningen är i detta avseende inte upprättad i enlighet med kommu-
nal redovisningslag. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i övrigt i allt väsentligt upprättats i enlighet med kom-
munal redovisningslag och god redovisningssed och därmed i allt väsentligt ger en rätt-
visande bild av kommunens resultat och ställning. 

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvi-
sande bild av kommunens resultat och ställning. 

3.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett 
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med KRL 
och RKRs rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer 
med redovisningschefen samt översiktlig avstämning av kommunens årsredovisning mot 
RKRs gällande rekommendationer. 

Dock görs vissa avvikelser i redovisningen, avvikelserna är att: 

• Kommunen redovisar samtliga kommunens pensionsåtaganden som avsättning, 
vilket inte är i enlighet med den kommunala redovisningslagen. 

• Kommunen och de kommunala bolagen har olika redovisningsprinciper för äldre 
anläggningstillgångar eftersom bolagen anpassat sin redovisning till K3 och kom-
ponentredovisning vilket i kommunen bara gjorts för en stor investering före 2015. 
I kommunen har komponentredovisning tillämpats för investeringar från och med 
2015. Det innebär att olika redovisningsprinciper till viss del används i den sam-
manställda redovisningen för kommunen. 

Bedömning 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever 
RKRs rekommendationer med de undantag som framgår ovan. 
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3.3 Balanskrav 
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat. 

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses 
som ett överordnat krav och innebär i de allra  fiesta  fall att det inte räcker med att intäk-
terna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas eko-
nomi. 

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Kommunens överskott för året uppgår till 17,4 mkr. 

I resultatet ingår en minskning av intjänad pensionsskuld före 1997-12-31 med 13,2 mkr. 
Vid avstämning av balanskravet återläggs denna post. Justerat resultat enligt balanskra-
vet uppgår därmed till 4,2 mkr. 

Bedömning 

Det har i vår granskning inte framkommit något som indikerar att det finns ytterligare 
poster i resultaträkningen som innebär att balanskravet inte har uppfyllts. 

3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslu-
tade målen. 

3.4.1 Finansiella mål 

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2018 anges ett prioriterat ekono-
miskt resultatmål vilket brutits ned i tre ekonomiska mål. Det prioriterade resultatmålet är 
att kommunens ekonomi ska vara god och de tre delmålen är följande: 

• Kommunens soliditet ska uppgå till minst 20 % 

UfaII: 24,5 %. Målet uppnått. 

• Över tid ska alla investeringar vara självfinansierade. Beräkningsgrunden är att 
de skattefinansierade investeringarna ställs i relation till avskrivningarna och ba-
lanskravsresultatet. Över tid baseras på en tidsperiod på fem år respektive 10 år. 
För 2018 anses målet uppfyllt om 2018 års skattefinansierade investeringar kan 
finansieras till 100 % med egna medel 

Utfall: självfinansieringsgraden för perioden 2014-2018 uppgår till 86 % och för 
perioden 2009-2018 till 93 %. För 2018 är procentsiffran 129 %. Målet bedöms 
delvis uppnått. 
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• Kommunens ekonomiska resultat i form av balanskravsresultat ska uppgå till 20 
mkr 

Utfall: 4,2 mkr. Målet ej uppnått. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att målet om god ekonomisk hushållning ej är 
uppnått. 

I årsredovisningen framgår att kommunens soliditet uppgår till 22,4 % och det ekono-
miska resultatet motsvarar 4,32 % av skatter och utjämning. Självfinansieringsgraden 
2018 uppgår till 110,6 % däremot uppnås inte målet om självfinansiering om ett längre 
perspektiv används. 

3.4.2 Verksamhetsmål 

I budgeten för 2018 redovisas åtta prioriterade resultatmål för verksamheten som är ned-
brutna i 44 delmål. De åtta målen är: 

• Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och mång-fald 
utifrån invånarnas behov. 

• Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i förskola och skola 
• Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 
• Alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får ett 

gott bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning. 
• Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i alla 

avseenden. 
• Kommunen skall kännetecknas av ett gott företagsklimat. 
• Medborgarens möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att på-

verka ska öka. Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad på. 
• Kommunens resurser skall användas på ett effektivt sätt. 

I årsredovisningen lämnas inte en sammanfattande kommentar avseende varje priorite-
rat mål eller huruvida målet i respektive nämnd/sektion kommer att uppnås eller inte. 
Kommunen gör därför ingen egen bedömning om de åtta prioriterade resultatmålen för 
verksamheten kommer att uppnås eller inte under 2018. 

3.5 Resultaträkning 
Kommunens ekonomiska resultat uppgår till 17,4 mkr, vilket är 1,4 mkr bättre än det 
budgeterade resultatet. 

Enligt driftsredovisningen redovisar verksamheterna ett underskott mot budget med 4,1 
mkr samtidigt som finansförvaltningen redovisar ett överskott om 5,5 mkr. Omsorgssekt-
ionen är den verksamhet som redovisar högst underskott med 12,8 mkr, främst förklarat 
av att antalet externa vårddygn har ökat i kombination med ökade dygnskostnader. 

3.6 Investeringsredovisning 
Investeringsbudgeten uppgick 2018 till 106 mkr (122 mkr). Utfallet för 2018 uppgår till 58 
mkr (68 mkr), medan av- och nedskrivningar uppgår oförändrat till 41 mkr. 
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3.7 Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med 
RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en 
sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden. 

I den sammanställda redovisningen för Tranemo kommun ingår förutom kommunen Tra-
nemo Bostäder AB, Tranemo Forum AB och Tranemo Utvecklings AB. 

3.8 Iakttagelser vid granskning av årsredovisningen 

3.8.1 Materiella anläggningstillgångar 

Investeringar har sedan 2015 fördelats på olika komponenter i kommunens bokföring. 
En större investering som aktiverades före 2015 har också komponentindelats. Övriga 
äldre investeringar i anläggningsregistret bedöms inte ha något större kvarvarande värde 
och någon retroaktiv komponentindelning av dessa kommer inte att genomföras. 

Kommunen använder olika avskrivningstider för olika fjärrvärmeobjekt. Någon egentlig 
genomgång av avskrivningstiderna har inte genomförts. Vi rekommenderar att samtliga 
objekt blir föremål för genomgång för att säkerställa en avskrivningstid som speglar den 
ekonomiska livslängden. 

3.8.2 Pensionsskuld 

Tranemo kommun tillämpar sedan flera år tillbaka fullfondering avseende pensionsredo-
visning, vilket är en avvikelse från reglerna i Lagen om kommunal redovisning. Avvikel-
sen innebär att samtliga pensionsförpliktelser, även de som har inarbetats före 1998, 
redovisas i balansräkningen. Enligt lagen om kommunal redovisning skall en förpliktelse 
att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte tas upp som en avsättning 
eller skuld i balansräkningen. 

Kommunens tillämpade principer vid redovisning av pensioner innebär att redovisat re-
sultat är 13,2 mkr (8,6 mkr) för högt. 

2019-03-21 

Emil Andersson 

Auktoriserad revisor, 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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