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Sammanfattning' 
?LJ 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
årsredovisning för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av upplysningar gällande den 
kommunala koncernen samt redovisning av drift- och investeringsredovisning som enligt 
lag ska redovisas i separata kapitel. 

Kommunen behöver inför 2020 vidta åtgärder för att säkerställa att förvaltnings- 
berättelsen såväl strukturmässigt som innehållsmässigt överensstämmer med RKR's 
rekommendation R15 för att få ökad följsamhet till god sed. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att utfallet är delvis förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. 

l avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande 
strategier, kan inte revisionen uttala sig om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
fullmäktiges mål för en god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga 
perspektivet. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats. Avvikelserna bedöms inte 
vara materiella och påverkar inte den rättvisande bilden.
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Kommunens resultat och ekonomi i balans 

Årets resultat uppgår till +3,7 mnkr (+9,1 mnkr). Resultatutfallet för 2019 är en minskning med 
5,4 mnkrjämfört med föregående år. 
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4,5% (2,6%) ijämförelse med föregående 
år. Detta kan jämföras med ökningen av totala skatteintäkter och utjämning om 2,7% 
(3,4%). Således är utvecklingen av skatteintäkter och utjämning lägre än utvecklingen 
av verksamhetens nettokostnader under 2019, vilket är negativt ur ett ekonomiskt 
perspektiv. 

Nämndernas totala budgetavvikelse uppgår till +1,2 mnkr attjämföra med föregående 
års avvikelse om +3,1 mnkr. Kommunstyrelsen och socialnämnden redovisar överskott. 
Utbildnings- och kulturnämnden redovisar underskott om -8,3 mnkr (-4,9 mnkr) mot 
budget. 

Fullmäktige antog fem finansiella mål för 2019. Ett mål kring god ekonomisk hushållning 
i kommunens alla verksamheter, ett resultatmål, ett mål kring investeringar, ett mål kring 
amortering av Iåneskuld samt ett mål kring soliditet. Vi bedömer att två mål är uppfyllda, 
ett mål är delvis uppfyllt och två mål är ej uppfyllda. 

Soliditeten för 2019 uppgår till 33,7%, föregående år uppgick soliditeten till 33,4%. Om 
man även tar hänsyn till den del av pensionsskulden som redovisas utanför 
balansräkningen blir soliditeten positiv om 0,4% (-1,5%). 
För 2019 har målet beträffande att respektive nämnd ska bedriva sin verksamhet inom 
givna ekonomiska ramar inte uppnåtts. Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett 
underskott för 2019. Nämnden redovisade även ett underskott under 2017 och vi bedö- 
mer den ekonomiska utvecklingen inom nämnden som oroande. Det är av största vikt 
att den av kommunfullmäktige fastställda budgeten hålls och verksamheten behöver 
därför anpassas till de ekonomiska ramarna. 

Av Utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsberättelse framgår inte vilka åtgärder 
som har vidtagits eller som planeras att vidtas. Det är väsentligt att åtgärder fastställs 
och genomförs för att förändra den ökade kostnadsutvecklingen. Det är viktigt att 
styrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt, säkerställer att beslut kring detta fattas för att få en 
ekonomi i balans.
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Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen 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 bokföring och 
redovisning. 

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas 
bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 
revisionsberättelsen. 

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga 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: 

o Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

0 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 

0 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

o Kommunallag (KL) 
o Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
0 Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 
o Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

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 med intressen i
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kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial. 

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

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-03-31 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-05-11. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

/akttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4 kap 1§ framgår att en 
årsredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse. I 11 kap redogörs för vilka 
upplysningar som kommunen ska lämna iförvaltningsberättelsen. Dessa upplysningar 
är: 

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

Av RKR:s rekommendation R15 Förvaltningsberättelse framgår vidare att 
förvaltningsberättelsen ska innehålla underrubriker som motsvarar de obligatoriska 
upplysningar som ska lämnas enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
Denna rekommendation gäller från år 2020 men tidigare tillämpning uppmuntras. Vid 
vår granskning har vi följt upp att information enligt lagens krav har lämnats i 

årsredovisningen samt om struktur och rubricering följer rekommendationen. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens 
verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 
kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. Vi har dock noterat 
att situationen angående Coronaviruset och dess påverkan på kommunen och dess 
verksamhet inte omnämns. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 
samt sjukfrånvaron. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av 
betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.

I 
pwc



I..- 

pwc 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter balanskravs- 
justeringar. Redovisat balanskravsresultat uppgår till +3,7 mnkr (+ 9,1 mnkr), vilket 
motsvarar årets resultat. 

Vi noterar att upplysningar om den kommunala koncernen inte fullt ut har lämnats i 

enlighet med 11 kap 12 § LKBR. 

Vi konstaterar att årsredovisning 2019 till delar följer strukturen och rubriceringen som 
angivits i R15. Ytterligare anpassningar enligt rekommendationen kommer ske till 
2020. 

Driftredovisning 

Enligt 4 kap 1§ ska en årsredovisning bland annat bestå av en driftredovisning. Denna 
driftredovisning ska lämnas som ett eget avsnitt på samma sätt som en resultaträkning. 
Kommunens årsredovisning innehåller inte en driftredovisning i eget avsnitt utan finns 
redovisad i förvaltningsberättelsen. Av lämnad driftredovisning framgår hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 
Vi konstaterar att redovisade budgetposter inte fullt ut överensstämmer med den av 
fullmäktige fastställda års- och flerårsbudget för perioden 2019-2021. Av RKR's 
rekommendation R14, gällande från år 2020 men tidigare tillämpning uppmuntras, 
framgår att driftredovisningens budgetposter ska avse senast beslutad budget. Om 
utgiftsbeslut tagits under året anger rekommendationen att uppgift ska lämnas i 

driftredovisningen om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna har 
justerats. 

lnvesteringsredovisning 

Enligt 4 kap 1§ ska en årsredovisning även bestå av en investeringsredovisning. Denna 
investeringsredovisning ska lämnas som ett eget avsnitt på samma sätt som en 
resultaträkning eller en driftredovisning. 

Kommunens årsredovisning innehåller inte en investeringsredovisning i eget avsnitt 
utan finns redovisad i förvaltningsberättelsen. lnvesteringsredovisningen omfattar en 
samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 

Bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av upplysningar gällande den 
kommunala koncernen samt redovisning av drift- och investeringsredovisning som enligt 
lag ska redovisas i separata kapitel.
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Kommunen behöver inför 2020 vidta åtgärder för att säkerställa att förvaltnings- 
berättelsen såväl strukturmässigt som innehållsmässigt överensstämmer med RKR's 
rekommendation R15 för att få ökad följsamhet till god sed. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

God ekonomisk hushållning 
Ockelbo kommuns styrmodell omfattar Vision 2030 som är den högsta övergripande 
målnivån för kommunen. Utifrån visionen har sex kommunövergripande strategier 
utarbetats att gälla från 2019; Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön i stort och 
smått, Utveckla samhället, Ständiga förbättringar, Teknik som underlättar samt Torgför 
Ockelbo. 

Enligt KL 11 kap 6§ framgår att budgetdokumentet även ska innehålla en plan för 
verksamheten under budgetåret. l planen ska det anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Fastställt budgetdokument redogör inte för 
de kommunövergripande strategierna utan de finns redogjorda i ett separat dokument 
som fastställdes av fullmäktige i mars 2018. 

Utifrån de kommunövergripande strategierna finns även fastställda mätbara mål för 
2019 per nämnd respektive kommunstyrelsen, som fastställdes av fullmäktige i 

december 2018. 

Kommunfullmäktige har fastställt en års- och flerårsbudget för perioden 2019-2021 
innehållande ett antal finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

/akttage/ser 

Finansiella mål 

l årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i års- och flerårsbudget för perioden 2019-2021. 
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God ekonomisk hushållning Nämnderna totalt håller Delvis uppfyllt. 
ska genomsyra kommunens budget, Utbildnings- och 
alla verksamheter. kulturnämnden visar en 

avvikelse om -8,3 mnkr mot 
budget. 

Årets resultat, efter Årets resultat (+3,7 mnkr) Uppfyllt. 
finansnetto, ska vara minst 2 motsvarar ca 1% av skatter 
% av skatter och utjämning. och utjämning. 
För 2019 har fullmäktige 
beslutat att målet ska uppgå 
till 0%. 

Investeringar ska i möjligaste Kommunen har under året Uppfyllt 
mån självfinansieras. Vid ny/ inte tagit upp några nya lån. 
ombyggnad kan upplåning
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ske utifrån separat 
bedömning. 

Amortering av låneskuld sker Ingen amortering har skett Ej uppfyllt. 
med minst 1 % årligen. under året. 

Soliditeten ska årligen öka Soliditeten har ökat med ca Ej uppfyllt. 
med 2 %. 1% jämfört med föregående 

år. 

Av redovisningen framgår att två av fem finansiella mål är uppfyllda, ett finansiellt mål är 
delvis uppfyllt och två finansiella mål är ej uppfyllda. 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen finns en beskrivning av kommunens vision samt fem av fullmäktiges 
sex fastställda kommunövergripande strategier. Beskrivningen saknar en redogörelse 
för kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges fastställda kommunövergripande 
strategier. 

l förvaltningsberättelsen görs däremot en avstämning av nämndernas och 
kommunstyrelsens mätbara mål som fastställts av fullmäktige. Av redogörelsen framgår 
att totalt 32 mätbara mål har fastställts för 2019. Av dessa bedöms 14 mål uppfyllda, 6 
mål delvis uppfyllda eller påbörjade och 12 mål ej uppfyllda. Utförligare redovisning sker 
i årsredovisningen av tre personalstrategiska mätbara verksamhetsmål, resterande 
verksamhetsmål redovisas i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är delvis förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. 

l avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande 
strategier, kan inte revisionen uttala sig om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
fullmäktiges mål för en god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga 
perspektivet. Kommunstyrelsen bör framgent tillse att en sådan utvärdering av 
fullmäktiges strategier lämnas i årsredovisning för kommande år.



Rättvisande räkenskaper 

lakttage/ser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar överlag erforderliga noter. Vi 
noterar dock att not ej lämnas med upplysning om kostnad för räkenskapsrevision, vilket 
är ett krav från 2019. 

Vid granskningen av resultaträkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser 
noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. Vi noterar att 
upplysning inte lämnas om den genomsnittliga nyttjandetiden för varje post som tas upp 
som materiell anläggningstillgång i enlighet med 9 kap 9§ LKBR. 

Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser 
noterats. 

Övergång till LKBR 

Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Övergången till lagen om kommunal bokföring och redovisning från 1 januari 2019 har 
inte haft någon effekt på kommunens eget kapital, resultat- och balansräkning, varvid 
det inte har föranlett något behov avjustering av ingående balanser. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 
årsredovisningen. 

Sammanställda räkenskaper 

De sammanställda räkenskaperna är uppställdajämte kommunens räkenskaper och 
omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående 
räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed. 

Vi noterar att uppskjuten skatt och skatt på årets resultat i koncernen redovisas som 
egna rader i resultaträkningen, vilket avviker mot RKR's rekommendation R16 som 
anger att sådana kostnader ska ingå i verksamhetens kostnader. 

Avvikelse mot god sed finns avseende notupplysningar som inte lämnas i samma 
omfattning som för kommunen, exempelvis verksamhetens intäkter. 

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR's R16 
Sammanställda räkenskaper ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt 

väsentligt utförts. 
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Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen. 

Upplysning lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna. 
Skälen till avvikelserna framgår. 

Bedömning 

Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats. Avvikelserna bedöms inte 
vara materiella1 och påverkar inte den rättvisande bilden. Vi bedömer således att 
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

1 Felet uppgår sammantaget, i relation till kommunens omsättning, inte till ett väsentligt belopp vid bedömning av om räkenskaperna är 
rättvisande.L 
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Revisionsfråga Kommentar
l 

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? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att årsredovisningen i 

allt väsentligt redogör för utfallet 
av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska 
ställningen. 

Kommunen lever upp till 
kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för år 2019. 

Finansiella mål 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att utfallet är delvis är 
förenligt med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. 

Verksamhetsmål 

Redovisning och bedömning 
saknas 

l avsaknad av kommunstyrelsens 
utvärdering av fullmäktiges 
kommunövergripande strategier, 
kan inte revisionen uttala sig om 
resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med fullmäktiges mål för 
en god ekonomisk hushållning i 

det verksamhetsmässiga 
perspektivet. 

Uppfyllt 

Räkenskaperna är i allt väsentligt 
rättvisande. 

Avvikelser mot lag och god 
redovisningssed bedöms inte vara 
materiella och påverkar inte den 
rättvisande bilden.
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Cecilia Axelsson Mattias Ljungqvist Holm 
Uppdragsledare Projektledare 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Ockelbo Kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från den 11 december 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del 
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 

- J

13


