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1 Sammanfattning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen 
är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räken-
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 
Vi är allvarligt oroade över resultatutvecklingen, se avsnitt 3.6. 
Vi anser att det inte är förenligt med god ekonomisk hushållning att inte återställa årets 
underskott. Kommunen inte har byggt upp ett avsevärt eget kapital då soliditeten 
inklusive pensionsskulden uppgår till – 22 %. Balanskravsutredningen är därför inte 
rättvisande eftersom motiveringen att undanta med hänvisning till synnerliga skäl, 
enligt vår bedömning, inte överensstämmer med lagstiftarens intentioner. 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan i övrigt sammanfattas enligt 
följande: 

• Vi har i likhet med tidigare år synpunkter på interna kontrollen där vi anser att 
arbetsfördelningen behöver förstärkas, se avsnitt 3.5.  

• Vi har i vår grundläggande granskning kritiserat BAS2-nämnden för att inte vidta 
tillräckliga åtgärder. Vi anser vidare att BKU3-nämnden behöver se över 
prognossäkerheten, se avsnitt 3.6. 

Vi bedömer att årsredovisningen i övrigt i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har 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 full-
mäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt, se avsnitt 3.4.  

                                                
1 Kommunallag (2017:725) 
2 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 
3 Barn-, kultur-, och utbildningsnämnden 
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2 Bakgrund 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att 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 räken-
skaperna 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 
kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning 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 
revisionskriterier:  

— Kommunallag och kommunal redovisningslag 

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

— Interna regelverk och instruktioner 

— Fullmäktigebeslut 
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2.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL4 och Skyrev5. 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 årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse 

• Resultaträkningen 

• Balansräkningen 

• Kassaflödesanalysen 

• Sammanställd redovisning 

• Tilläggsupplysningar. 
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 och politiker 

— 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 

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 
underlag.  

— Översiktlig analys av övriga poster.  

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.  
Rapporten är faktakontrollerad av Pelle Nilsson, ekonomichef. 

2.5 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal 
revisor, och Kristoffer Bodin, auktoriserad revisor.  

  
                                                
4 Sveriges Kommuner och Landsting 
5 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Årsredovisningen 

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga 
revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i 
årsredovisningen. 
Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag 
till kommunens förvaltningsberättelse.  
Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens 
resultat och ställning. Vad gäller balanskravet se nedan. Årsredovisningen har i övrigt i 
allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed. 
Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande 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. 
Bedömning 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i övrigt i huvudsak 
efterlever RKRs rekommendationer. 

3.3 Balanskrav 
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i 
förvaltningsberättelsen. 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. RKR har lämnat information6 om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 
KRL och KL.  

                                                
6 Oktober 2015 
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I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses 
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att 
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar 
kommunernas ekonomi.  
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltnings-
berättelsen. Kommunens underskott för året uppgår till - 52,0 mnkr. Vid avstämning av 
balanskravet avgår årets realisationsvinster, 1,4 mnkr från årets resultat, i enlighet med 
gällande principer. Justerat resultat enligt balanskravet uppgår därmed till - 53,4 mnkr.  
Kommunstyrelsen avser med hänvisning till synnerliga skäl att inte återställa det 
negativa balanskravsresultatet. Kommunstyrelsen anger som synnerliga skäl: 

”Det motiveras av behovet att ställa om både ekonomi och verksamhet efter den 
kraftiga minskningen av intäkter från Migrationsverket som den snabba 
minskningen av nyanlända har inneburit. Kramfors kommun byggde snabbt upp 
en verksamhet 2015 för att kunna ta emot ett stort antal nyanlända. Med det 
följde såväl ökade intäkter från Migrationsverket som ökade kostnader för 
kommunen. De senaste åren har antalet nyanlända minskat betydligt och i snabb 
takt. Samtidigt har intäkterna från Migrationsverket minskat i motsvarande 
hastighet. Stora delar av de kostnader som bands upp är fasta kostnader som tar 
tid att avveckla, vilket också är den huvudsakliga förklaringen till årets negativa 
resultat.  
Att belasta kommande års resultat med en reglering enligt balanskravet skulle 
negativt påverka kommunens långsiktiga möjlighet till god ekonomisk 
hushållning. Betydande kortsiktiga verksamhetsåtgärder skulle riskera att 
negativt påverka den långsiktiga effektiviteten i kommunens verksamhet.” 

Bedömning 

Enligt prop 2003/04:105 framgår: 
”Med synnerliga skäl avses enligt förarbetena fall där ett frångående från kravet 
att återställa det egna kapitalet är mycket väl motiverat. Det grundläggande 
kravet är att de åtgärder som kommunen eller landstinget rent allmänt vidtar 
måste vara förenliga med god ekonomisk hushållning. Som exempel på 
synnerliga skäl anges i förarbetena när en kommun eller ett landsting på ett 
medvetet och tydligt sätt har gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget 
kapital för att kunna möta framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar.”  

Kramfors kommun har inte byggt upp ett avsevärt eget kapital då soliditeten inklusive 
pensionsskulden är negativ, – 22 %7. Av årsredovisningen framgår också att för att 
Kramfors kommun (koncernnivå) ska hamna på ett riksgenomsnitt krävs att det egna 
kapitalet behöver förbättras med drygt 400 mnkr. Genom att inte återställa årets 
negativa resultat så kommer det egna kapitalet att urholkas ytterligare.  

                                                
7 Räknat exklusive den del av ansvarsförbindelsen som täcks av pensionsstiftelsen 
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Vi anser därför att det inte är förenligt med god ekonomisk hushållning att inte 
återställa årets underskott. Balanskravsutredningen är inte rättvisande eftersom 
motiveringen att undanta med hänvisning till synnerliga skäl, enligt vår bedömning, inte 
överensstämmer med lagstiftarens intentioner. 

3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk 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 
beslutade målen. 
Styrmodellen för Kramfors kommun utgår från visionen ”Tillsammans har vi mod att 
skapa livskraft – i hela vår kommun”. De mål som ingår i visionen är inte direkt 
kopplade till de kommunövergripande mål som utgör underlag för god ekonomisk 
hushållning.  
De kommunövergripande målen som kommunfullmäktige fastställt i budgeten för 
år 2018 omfattar: 

• Nöjda medborgare och kunder 

• God kvalitet 

• Attraktiv arbetsgivare 

• God ekonomisk hushållning 
För varje övergripande mål finns ett antal indikatorer och för att en bedömning av god 
ekonomisk hushållning ska kunna göras måste minst hälften av indikatorerna ha nåtts 
samt att balanskravet ska uppnås. Pilarna som anges till respektive mål symboliserar 
trend jämfört med föregående år.  
Nio av de femton indikatorerna ligger på samma nivå eller högre än målet. Men 
eftersom balanskravet inte uppnåddes klarade inte kommunen god ekonomisk 
hushållning 2018 enligt kommunstyrelsens bedömning. 
Bedömning 

Vi har i denna granskning inte gjort någon närmare bedömning av möjligheterna att 
uppnå visionen utifrån de kommunövergripande målen som i sin tur är underställda 
viljeinriktningen för mandatperioden. Vi vill dock peka på vikten att säkerställa att 
arbetet leder i önskad riktning.  
Vi har stämt av mål som uppges att klaras mot underlag, och bedömer att utfallet är 
rättvisande.  
Vi gör ingen annan bedömning än kommunstyrelsen utan bedömer sammantaget att 
resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  



 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2018 Kramfors.docx  8 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kramfors kommun 
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 
 
 2019-04-12 

3.5 Intern kontroll 

3.5.1 Bokslutsprocess 
Vi har översiktligt granskat rutinerna kring bokslutsprocessen. Vi vill betona vikten av 
att kvalitetssäkra bokslutsbilagor med tillhörande underlag av annan tjänsteperson än 
den som upprättat den.  

3.5.2 Löner och utbetalningar 
Vi har tidigare genomfört separata granskningar av rutinerna för löner och en 
uppföljning av attest och utbetalningsrutiner. I båda dessa rapporter har vi konstaterat 
brister som måste åtgärdas för att säkerställa god intern kontroll.  

3.5.3 Manuella bokföringsordrar 
Först efter delårsbokslutet har nya rutiner införts så att manuella bokföringsordrar 
attesteras. För tidpunkten före delårsbokslutet är bokföringsordrarna inte attesterade 
av någon annan än den som upprättat dem 

3.6 Resultaträkning 

Belopp i mnkr 
Utfall  

2018-12-31 
Prognos 2018 

per 2018-08-31 Budget 2018 
Utfall  

2017-12-31 
Verksamhetens 
nettokostnader -1 253,8  -1 244,6  -1 187,7  -1 183,7  
Förändring i %, jmf med 
föregående år 6%    

Skatteintäkter och statsbidrag 1 200,1  1 200,5  1 205,5  1 215,3  

Finansnetto  1,7  1,3  -2,9  0,0  

Årets resultat -52,0  -42,8  14,9  31,6  

Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag % 104,3  103,6  98,8  97,4  

Av driftsredovisningen framgår att BAS-nämnden underskott uppgår till - 43,7 mnkr och 
BKU-nämnden till - 23,2 mnkr.  
Förklaringarna för BAS-nämnden är att stor del av sparbetinget, - 29 mnkr, inte har 
genomförts vilket resulterade i ett underskott för området gemensamt. Vidare har 
kostnader för individ- och familjeomsorgen ökat för bl a placeringar vilket inneburit ett 
underskott med - 18,2 mnkr.  
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Samtliga skolformer, från förskola till gymnasieskola redovisar underskott, 
sammantaget – 24,2 mnkr. Jämfört med prognosen har underskottet ökat med 
– 18,7 mnkr.  
Bedömning 

Vi är allvarligt oroade över resultatutvecklingen.  
Verksamhetens nettokostnader har jämfört med föregående år ökat med 70,1 mnkr 
(6 %).  
De generella statsbidragen för år 2017 är 34,8 mnkr för högt redovisade på grund av 
felaktig periodisering från tidigare år. Exklusive denna felperiodisering har således 
skatteintäkter och statsbidrag ökat med 19,6 mnkr jämfört med föregående år.  
Vi menar att genom felaktigt redovisa en del av det tillfälliga flyktingstödet under 
år 2017 så har kommunen inte vidtagit nödvändiga åtgärder i tid för att få en ekonomi i 
balans vilket sannolikt har bidragit till årets negativa resultat.  
Vi har i vår grundläggande granskning kritiserat BAS-nämnden för att inte vidta 
tillräckliga åtgärder. Vi anser vidare att BKU-nämnden behöver se över 
prognossäkerheten.  
Vi kan inte stämma av intäkter och kostnader på kontonivå mot årsredovisningen då 
dessa redovisas inklusive interna poster.  

3.6.1 Resultaträkning för kommunkoncernen 

Belopp i mnkr 2018-08-31 2017-08-312 
Verksamhetens 
nettokostnader -1 231,4  -1 184,8  

Skatteintäkter och statsbidrag 1 200,1  1 215,3  

Finansnetto -13,6  -16,1  

Skatt   -8,8  22,3  

Årets resultat -53,7  36,7  
Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag 103,7  98,8  
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Bedömning 

Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är väl så viktiga som 
kommunens då de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats 
inom kommunen eller via kommunens bolag. Det finns endast ett fåtal kommentarer 
om resultatet för kommunkoncernen.  
Vi anser att kommentarerna avseende resultatutvecklingen för kommunkoncernen bör 
vidareutvecklas. 

3.7 Balansräkning 

Belopp i mnkr 
Kommunen Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Balansomslutning 938,0  919,3  1 886,5  1 828,6  
Redovisat eget kapital 328,4  380,3  386,1  444,1  
Eget kapital inkl. 
ansvarsförpliktelse (ej de som 
täcks av pensionsstiftelsen) -205,2  -220,7  -147,5  -156,9  
Redovisad soliditet 35% 41% 20% 24% 
Soliditet med hänsyn till 
ansvarsförpliktelse -22% -24% -8% -9% 
Omsättningstillgångar 281,9  284,4  288,8  273,9  
Kortfristiga skulder 299,6  292,1  302,2  310,7  
Balanslikviditet 94% 97% 96% 88% 

 
Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt. Ofta eftersträvas en soliditet på 
20 - 30 procent. Inklusive pensionsskulden som i enlighet med gällande lagstiftning 
redovisas som ansvarsförbindelse är soliditeten – 22 %. 
Balanslikviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt. Som mått bör likviditeten 
normalt uppgå till 100 procent, d.v.s. de tillgångar som på kort sikt kan omsättas i 
pengar bör vara lika stora som de skulder som ska betalas på kort sikt.  

3.7.1 Reserveringar 
Det finns äldre reserveringar avseende Torrom och Lugnvik skola. Enligt uppgift från 
ekonomienheten har viss verksamhet återupptagits i delar av lokalerna och 
förutsättningarna för reserveringarna har därmed förändrats.   
Vi anser att reserveringarna bör ses över för att säkerställa att beloppen är korrekta.  
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3.7.2 Avsättning för deponi 
Avsättning för återställande av deponi uppgår till 22,8 mkr. Kalkylen är upprättad av 
kommunen.  

Kommentar 

Vi kan inom ramen för denna granskning inte närmare bedöma om avsättningen är till-
räcklig. Vi vill också hänvisa till RKR 10.2 angående redovisning av avsättningar. Vi 
skulle gärna se att en extern beräkning av kostnaderna inhämtas.   

3.8 Kassaflöde 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes 
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2. 
Årets kassaflöde är negativt med – 8,6 mnkr och har minskat kommunens likvida 
medel till 153,2 mnkr vid årets utgång.  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 10,7 mnkr, årets investeringar 
har belastat likviditeten med 59,3 mnkr. Finansieringsverksamheten + 40 mnkr 
avseende nyupptagna lån.  

3.9 Investeringsredovisning 
Av investeringsredovisningen framgår att årets investeringar uppgår till 60,1 mnkr 
jämfört med budget 67,9mnkr. Den största investeringen är Tjänstecenter Folksam 
19,8 mnkr.  
Bedömning 
Vi rekommenderar att utfallet, i varje fall för större investeringar, kommenteras på 
samma sätt som vid avvikelser i driftsbudgeten.  

3.10 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. 
Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska 
personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att 
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av 
rösterna i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns 
dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 
balansomslutning. 
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I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen Kommunhus AB 
(100 %). Kramfors/Sollefteå flygplats (50 %) och Räddningstjänsten Höga Kusten 
Ådalen (33 %).  
Bedömning  
Vi skulle gärna se att eliminering av fastigheter som förts över till koncernen från 
kommunen ses över för att säkerställa att den sammanställda redovisningen är korrekt.  
Från 2019-01-01 ersätter lag om kommunal bokföring och redovisning8 (LKBR) 
nuvarande lagstiftning vilket bland annat innebär en utvidgning av vilka juridiska 
personer som ska ingå i koncernredovisningen. Ändringen innebär bland annat att 
även juridiska personer där kommunen inte har ett betydande inflytande ska anses 
vara ett koncernföretag om den juridiska personen har särskild betydelse för 
kommunens verksamhet eller ekonomi.  
Kommunen behöver utifrån den nya rekommendationen göra en bedömning om. 
Pensionsstiftelsen har sådan betydelse. 
Den nya lagen innebär också mer krav på upplysningar om koncernen.  
 
 
 
2019-04-12 
KPMG AB 

Lena Medin  Lars Skoglund Kristoffer Bodin 
Certifierad kommunal revisor  Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

 

                                                
8 2018:597 
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