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1 Sammanfattning 

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

Vi bedömer att årsredovisningens i all väsentlighet är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat avseende god ekonomisk hushållning. 

Vi bedömer att balanskravet uppfyllts. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.  

Ekonomiskt resultat och prognoser 
Laholms kommun uppnår kommunallagens balanskrav. Kommunen hade ett budgeterat 
resultat om 22 mnkr. Det slutliga resultatet för 2009 blev 36 mnkr. Vid avstämning mot 
balanskravet skall realisationsvinst om 1,4 mnkr samt återföring av 2008 års nedskrivning 
av aktiefonder (4 mnkr) exkluderas. Justerat resultat uppgår till 30,6 mnkr. 
  
Nämnderna har tillsammans lämnat ett budgetöverskott om 11,8 mnkr att jämföra med 
2008 års underskott om 6,7 mnkr. Samtliga nämnder, med undantag av Servicenämnden 
(underskott om 0,5 mnkr på skattefinansierad del) har klarat sin budgetram. Beloppsmäs-
sigt svarar Kommunstyrelsen (4 mnkr) och Barn- och utbildningsnämnden (2,1 mnkr) för 
största överskottet. Glädjande är att Socialnämnden klarat att inrymma sin verksamhet 
inom fastställd budget (+1,6 mnkr).  
 
Under året har två kommungemensamma prognoser tagits fram. Prognos baserad på mars 
månads redovisning visade på ett underskott om 5,2 mnkr för nämnderna tillsammans och 
efter juli månad (delårsrapport) ett underskott om 0,1 mnkr, d v s en avvikelse om 11,9 
mnkr gentemot slutligt resultat. Samtliga nämnder, exklusive Servicenämnden, skattefi-
nansierad del, redovisar ett siffermässigt bättre resultat än i delårsrapporten. Främsta orsa-
ken är en allmän återhållsamhet. 
 
God ekonomisk hushållning 
Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i budget 2009  samt ekonomisk plan 2010 – 2011 fastställt finan-
siella målsättningar som anger ambitionsnivån vad gäller den ekonomiska utvecklingen. 
Kommunens finansiella mål är 

• Verksamheternas nettokostnader inklusive finansnettot skall inte överstiga 98% av 
kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

• Investeringarna i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel. 
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Årsredovisningen visar att nettokostnadsandelen uppgår till 96,4%. Målet uppfylls såle-
des. Finansiering av investeringar har kunnat ske med egna medel. Av möjligt utrymme: - 
77,3 mnkr – har 75,5 mnkr förbrukats. Målet är således uppfyllt.  

Verksamhetsmål 
God ekonomisk hushållning innebär också att pengarna nyttjas på ett effektivt sätt. Det är 
viktigt att även verksamhetsmålen är tydliga, mätbara och utvärderingsbara.  

Fullmäktige har inte klart uttalat antagit mål avseende god ekonomisk hushållning utifrån 
ett verksamhetsperspektiv. I budget 2009 och ekonomisk plan för 2010-2011 anges dock 
att fullmäktige har fem övergripande målområden som varit utgångspunkt för nämndernas 
inriktningsmål. Inriktningsmålen är i sin tur nedbrutna i effektmål och därefter i verksam-
hetsmål. De övergripande målområdena är: 
 

• Utveckling 
• Demokrati 
• Livskvalitet 
• Samverkan 
• Omvärld 

 
I årsredovisningen ges en sammanfattande bedömning att 78% av effektmålen är uppfyll-
da – helt eller delvis.   
 
Vi har ingenting att erinra gentemot den bedömning som nämnderna/styrelsen gjort, men 
kan med utgångspunkt från de uppgifter som redovisas i årsredovisningen inte uttala oss 
om graden av måluppfyllelse. 
 
En avstämning har gjorts med vad som prognostiserades i delårsrapporten och vi kan kon-
statera att överensstämmelsen är god. 
 
Vi uppfattar att själva uppföljningen och redovisningen är i linje med lagstiftarens inten-
tioner, men rekommenderar att kommentarerna kring resultatet blir tydligare. För att bättre 
svara upp mot lagkrav anser vi att det skall ske en tydligare koppling mellan resursåtgång, 
prestation, resultat och effekter. Nu saknas i princip verksamhetsmått i årsredovisningen. I 
2009 års budget och ekonomisk plan för 2010-2011 anges att resursförbrukning, nyckeltal 
och verksamhetsmått som är relaterade till effektmålen skall anges. Vidare skall metod för 
uppföljning uppges. För att utveckla redovisningen, rekommenderar vi att de direktiv som 
anges i budgeten följs upp mer tydligt iårsredovisningen. 
 
 

2 Inledning 

Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Laholms kommuns revisorer 
granskat årsredovisningen för 2009. 
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2.1 Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner 
och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kom-
munala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpli-
ga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredo-
visningens 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 kom-
munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunalagen (9:9a) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen 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, verksamhetens fi-
nansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfal-
let i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

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

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med ba-
lanskravets regler? 

• 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 

 
Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  
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Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-
misk hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt nämnder-
nas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige.  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats 
och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv 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 årsre-
dovisningen. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än 
här framförda felaktigheter/brister kan förekomma. 

3 Granskningsresultat 

3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 
3.1.1 Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen inleds med en allmän del avseende bl a kommentarer kring händelser av 
betydelse under året. Därefter redovisas en förvaltningsberättelse  
 
3.1.1.1 Omvärldsbeskrivning och utveckling i kommunen 
Förvaltningsberättelsen inleds med en omvärldsbeskrivning som informerar om samhälls-
ekonomin i stort och därefter mer specifikt om kommunsektorns ekonomi. Därefter redo-
görs för bostadsmarknad, befolkning, arbetsmarknad m m specifikt Laholms kommun. 
 
Bedömning och iakttagelser  
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet över-
ensstämmer med kraven i KRL.   
 
3.1.1.2 Ekonomisk översikt  
Den ekonomiska översikten redogör för årets resultat och ställning och kommunens eko-
nomiska förutsättningar.  Förutom en analys redovisas i flera fall även nyckeltal i dia-
gramform – vanligtvis över en 10-årsperiod. 

Bedömning och iakttagelser  
Vi bedömer att den ekonomiska översikten ger en god bild av Laholms kommuns finansi-
ella ställning resultat och utveckling. Olika nyckeltal och ekonomiska begrepp redovisas 
på ett informativt och lättillgängligt sätt. Redovisningen över en 10-årsperiod ger en tydlig 
bild av utvecklingen. Vi vill likt tidigare särskilt lyfta fram redovisning av kommunens 
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samlade pensionsåtagande och borgensåtagande som utmärkta exempel på hur sådan re-
dogörelse kan utformas.  

Den ekonomiska översikten avslutas med ett avsnitt om framtiden. Vi bedömer att detta 
avsnitt på ett utförligt och öppet vis informerar om kommunens utveckling framöver – 
både beträffande investeringar, förväntat minskat skatteunderlag, oro för ökade kostnader 
(bl a nytt löneavtal, försörjningsstöd, arbetsmarknadsverksamhet, lokalkostnader) men 
även volymminskningar (grundskolan). 

3.1.1.3 Personalekonomisk redovisning  
I avsnittet ”Personalekonomisk redovisning” redogörs för sjukfrånvaron. I övrigt lämnar 
den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter såsom exempelvis antal an-
ställda, åldersfördelning, lönekostnader m m.   

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med 
KRL 4:1 a, d v s frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor 
samt åldersindelning. 
 
Vi anser att den personalekonomiska redovisningen kan kompletteras med uppgifter om 
jämställdhet, kompetensutveckling och rekrytering.  
 
3.1.1.4 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen innehåller uppgift om budget 2009, utfall samt avvikelse. Nytt 
för året är att det finns en uppdelning på årsbudget, ombudgetering från föregående år 
samt nya/förändrade anslag. För fleråriga projekt redovisas en totalkalkyl samt en prognos 
avseende färdigställande. 

Bedömning och iakttagelser 
Kommunens investeringsredovisning är upprättad i enlighet med KRL´s direktiv. Vi note-
rar med tillfredsställe redovisningen avseende fleråriga projekt, kompletteringen med 
uppgifter om ursprunglig budget samt eventuella ombudgeteringar från tidigare år och 
eventuella tilläggsanslag. 

Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av årets 
investeringar. En avstämning gentemot grundbokföringen har gjorts på totalnivå samt för 
vissa större projekt.  

Av en budget om 126,6 mnkr har 90 mnkr ianspråktagits, d v s drygt 70%.  I delårsrappor-
ten förutspåddes ett utnyttjande om närmare 120 mnkr (80% av dåvarande investeringsram 
152 mnkr). Vi ser en förbättring avseende utnyttjandet av investeringsbudgeten. 2007 och 
2008 utnyttjades 58 respektive 54%. I direkt anslutning till investeringsredovisningen sak-
nas kommentar. Dessa återfinns i förvaltningsberättelsen och i nämndsredovisningarna. 
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3.1.1.5 Driftredovisning 
Driftredovisningen innehåller uppgift om kostnader, intäkter samt nettokostnader per 
verksamhet för 2009. Även 2008 års utfall finns redovisat netto. På nämndsnivå finns re-
dovisat budget samt budgetavvikelse.  

Bedömning och iakttagelser 
Kommunens nämndsvisa driftredovisning är upprättad i enlighet med KRL´s direktiv. Vi 
bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur utfallet för-
håller sig till fullmäktiges budget. En avstämning gentemot grundbokföringen har gjorts 
på nämndsnivå. Vi har noterat att driftredovisningen nu även är kompletterad med uppgift 
om tilläggsbudget.  
 
.  
3.1.1.6 Bokslutsprognoser och utfall 
Laholms kommun har redovisat två bokslutsprognoser baserade på mars och juli (delårs-
rapport) månads redovisning.  

Bedömning och iakttagelser 
Nedan följer en redovisning avseende lämnade prognoser och slutligt utfall: 
 
Nämnd  Prognos 1 Prognos 2 Bokslut 

  
Kommunfullmäktige 0 0 -0,1
Kommunstyrelsen 0,5 2,6 4
Utvecklings- o näringslivsn -0,5 -1,5 1
Servicenämnden, skattefin 0 0,5 -0,5
Servicenämnden, avgiftsfin -0,6 0,3 1,4
Miljö- och byggnadsnämnd -1,0 0 1,4
Kultur- och fritidsnämnden 0 0 0,9
Barn- och utbildningsn. -3,6 -1,0 2,1
Socialnämnden 0 -1,0 1,6
Överförmyndarnämnden 0 0 0
Revisorerna 0 0 0
Summa:  -5,2 -0,1 11,8
 

Mellan prognos 1 och 2 skedde en avsevärd förbättring. Juliprognosen visade på en netto-
avvikelse gentemot budget med 0,1 mnkr. Slutligt utfall redovisade en resultatförbättring 
om närmare 12 mnkr. Samtliga nämnder, exklusive Servicenämnden, skattefinansierad 
verksamhet, redovisar ett siffermässigt bättre resultat än i delårsrapporten. En allmän åter-
hållsamhet kan ses som främsta orsaken 
 
Det skall uppmärksammas att det inom nämnderna finns större avvikelser, men vi uppfat-
tar ändå att budgetdisciplinen förbättrats och att krav på kostnadseffektiviseringar hör-
sammats.  
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3.1.2 Balanskrav 
I avsnittet ”Ekonomisk översikt” redovisas en avstämning mot balanskravet. Årets resultat 
uppgår till 36 mnkr. Vid avstämning mot balanskravet har realisationsvinst om 1,4 mnkr 
exkluderats, liksom återföring av nedskrivning aktiefonder 4 mnkr. Justerat resultat upp-
går till 30,6 mnkr. Balanskravet uppnås.  

Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts.  
 
3.1.3 God ekonomisk hushållning 
Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts.   

3.1.3.1 Finansiella mål 
Förvaltningsberättelsen innehåller Laholms kommuns definition av god ekonomisk hus-
hållning. I budget 2009 och ekonomisk plan för 2010 – 2011 anges följande finansiella 
mål som styrande för den ekonomiska planeringen i kommunen:  

• Verksamheternas nettokostnader inklusive finansnettot skall inte överstiga 98% av 
kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

• Investeringarna i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel. 
 

Av förvaltningsberättelsen framgår att båda finansiella målen har uppfyllts under 2009.  

Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i kommunens bedömning av att de finansiella målen uppfyllts. 
 
Finansiellt mål, fastställt av full-
mäktige i budget 2009 

Utfall 2009 Måluppfyllelse 

Verksamheternas nettokostnader inklu-
sive finansnettot skall inte överstiga 
98% av kommunens skatteintäkter, ge-
nerella statsbidrag och utjämning 

96,4% Målet är uppnått 

Investeringarna i skattefinansierad verk-
samhet skall finansieras med egna me-
del. 

 

Investeringarna uppgick 
till 75,5 mnkr och över-
skott från driftverksam-
heten uppgick till 36 
mnkr och avskrivningar 
41,3 mnkr – totalt 77,3 
mnkr. 

Målet är uppnått 
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3.1.3.2 Mål för verksamheten 
Fullmäktige har inte klart uttalat antagit mål avseende god ekonomisk hushållning utifrån 
ett verksamhetsperspektiv. I budget 2009 och ekonomisk plan för 2010-2011 anges dock 
att fullmäktige har fem övergripande målområden som varit utgångspunkt för nämndernas 
inriktningsmål. Inriktningsmålen är i sin tur nedbrutna i effektmål och därefter i verksam-
hetsmål. De övergripande målområdena är: 
 

• Utveckling 
• Demokrati 
• Livskvalitet 
• Samverkan 
• Omvärld 

 
I årsredovisningen ges en sammanfattande bedömning att 78% av effektmålen är uppfyll-
da – helt eller delvis.  
 
Nämnd/styrelse Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 
Kommunstyrelsen 2 (2) 5 (6) 3 (2) 
Utvecklings- och 
näringslivsnämnden 

3 (4) 2 (1) 1 (1) 

Servicenämnden 3 (5) 3 (1) 0 (0) 
Miljö- o byggnadsn.  7 (8) 4 (4) 1 (0) 
Kultur- och fritidsn. 2 (3) 1 (2) 3 (1) 
Barn- och utbildn.n 0 (1) 7 (7) 5 (5) 
Socialnämnden 7 (6) 5 (6) 1 (1) 
Överförmyndarn. 1  0 0 
Totalt 25 27 14 
 
 
Bedömning och iakttagelser 
Vi har ingenting att erinra gentemot den bedömning som nämnderna/styrelsen gjort, men 
kan med utgångspunkt från de uppgifter som redovisas i årsredovisningen inte uttala oss 
om graden av måluppfyllelse. 
 
En avstämning har gjorts med vad som prognostiserades i delårsrapporten (anges inom 
parantes i tabellen ovan) och vi kan konstatera att överensstämmelsen är mycket god. Vid 
några fåtal tillfällen har ett bättre resultat prognostiserats.  
 
Vi uppfattar att själva uppföljningen och redovisningen är i linje med lagstiftarens inten-
tioner, men rekommenderar att kommentarerna kring resultatet blir tydligare. För att bättre 
svara upp mot lagkrav anser vi att det skall ske en tydligare koppling mellan resursåtgång, 
prestation, resultat och effekter. Nu saknas i princip verksamhetsmått i årsredovisningen. I 
2009 års budget och ekonomisk plan för 2010-2011 anges att resursförbrukning, nyckeltal 
och verksamhetsmått som är relaterade till effektmålen skall anges. Vidare skall metod för 
uppföljning uppges. För att utveckla redovisningen, rekommenderar vi att de direktiv som 
anges i budgeten följs upp mer tydligt i årsredovisningen. 
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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 upp-
drag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för 
den. Samtliga verksamhetsberättelser är redovisade på ett likartat sätt med följande rubri-
ker: 

• Årets verksamhet 
• Måluppfyllelse 
• Ekonomiska resultat 
• Framtiden 
 

Bedömning och iakttagelser 
Vi uppfattar att nämndernas redovisningar överlag håller en tämligen bra kvalitet. Kom-
mentarerna avseende det ekonomiska resultatet har förbättrats – tidigare år har det i prin-
cip alltid angivits som över- respektive underskott gentemot budget.  
 
Beträffande måluppfyllelse hänvisar vi till avsnittet ovan avseende god ekonomisk hus-
hållning. Vi bedömer att kommunledningskontorets anvisningar håller en bra kvalitet när 
det gäller uppgifter till nämndernas årsredovisningar.  Till dessa efterfrågas även verk-
samhetsmått och nyckeltal. Vi rekommenderar att några utvalda verksamhets-
mått/nyckeltal även presenteras i kommunens årsredovisning.  
 
 

3.2 Rättvisande räkenskaper 
3.2.1 Resultaträkning 
Resultaträkningen redovisar utfallet för åren 2007 – 2009. Uppgifterna är kompletterade 
med nothänvisningar för samtliga tre år.   

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 budget: 
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Resultaträkning  
Budget 
2009 

Utfall  
2009 Avvikelse 

Utfall  
2008 

Verksamhetens intäkter 178,4 214,6 36,2 209,6
Verksamhetens kostnader -1 108,2 -1 127,9 -19.7 -1 114,3
Avskrivningar -43,4 -41,3 2,1 -38,0
Verksamhetens nettokostnader -973,2 -954,6 18,6 -942,7
Skatteintäkter 754,7 742,2 -12,5 714,5
Generella statsbidrag 240,2 239,3 -0,9 223,7
Finansiella intäkter 5,7 11,9 6,2 13,7
Finansiella kostnader -5,3 -2,8 2,5 -9,4
Årets resultat 22,1 36.0 13,9 -0,2

 

Laholms kommun budgeterade resultat för 2009 uppgick till 22,1 mnkr. Det slutliga resul-
tatet blev 36 mnkr, d v s en förbättring gentemot budget med 14 mnkr.  

De största avvikelserna utgörs av: 

Överskott från nämnderna +11,8 mnkr 
Sänkta arbetsgivaravgifter   +3,6 mnkr 
Sänkt avtalsförsäkring             +8,8 mnkr 
Förbättrat finansnetto             +8,7 mnkr 
Minskade skatteintäkter           -13,4 mnkr 
Nedskrivning av fastigheter   -4,4 mnkr 
 
Nettokostnadsutvecklingen totalt för Laholms kommun 1,26%. 
 
3.2.2 Balansräkning 
Balansräkningen redovisar utfallet för åren 2007 - 2009. Uppgifterna kompletteras med 
nothänvisningar för samtliga tre år. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovi-
sade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. 
  
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. 
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3.2.3 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesrapporten redovisar utfallet för åren 2007 – 2009. Uppgifterna kompletteras 
med nothänvisningar för samtliga tre år. 
 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar. 
Noter finns i tillräcklig omfattning. Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter. 

3.2.4 Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen omfattar Laholms kommun, Laholmshem och Laholms 
Biogas. Laholmshem ägs till 100% av kommunen. I Laholms Biogas uppgår kommunens 
ägarandel till 33%.  
 
Redovisningen består av en förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt inklusive ett antal 
nyckeltal redovisade såväl på koncern- som kommunnivå. Finansiella rapporter i form av 
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys redovisas för 2007 – 2009. Rappor-
terna är kompletterade med noter. 

 
Koncernen visar ett positivt resultat om 41,7 mnkr. 2008 uppgick resultatet till minus 2,5 
mnkr. Orsaken till resultatförbättringen är företrädesvis kommunens goda resultat om 36 
mnkr samt att Laholmshem haft lägre räntekostnader och underhållskostnader.  
 
Bedömning och iakttagelser 
En översiktlig granskning avseende sammanställd redovisning har gjorts. Vi bedömer att 
den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning 
och åtaganden och i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning.  
 

3.3 VA-redovisning 
En ny VA-lag gäller från den 1 januari 2007. Lagen kräver att verksamheten redovisas 
med egen resultaträkning och balansräkning. Av tilläggsupplysningar ska det framgå hur 
huvudmannen fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet. Lag-
stiftningen lämnar ett stort utrymme för praxisutveckling rörande redovisningens praktiska 
utformning.   
 
Vidare bör det föras en diskussion i verksamhetsberättelsen hur resultatet för verksam-
heten ska hanteras. Överuttag bör återföras inom tre år, likaså ska förlusttäckning ske 
inom tre år. Investeringsfond får användas, upplösning matchas mot avskrivning.   
I kommunens årsredovisning återfinns en särredovisning av VA-verksamheten i form av 
resultaträkning och balansräkning som visar utfall 2007 - 2009. Såväl resultat- som ba-
lansräkning är kompletterad med noter för samtliga tre år.  
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När det gäller anslutningsavgifter är det sedan lång tid tillbaka god sed att redovisa dessa 
som intäkter över resultaträkningen. I RKR´s idéskrift, anges att intäkterna ska periodise-
ras. Till större delen ska anslutningsavgiften bokföras som en förutbetald intäkt som in-
täktsförs i takt med att tillgången som avgiften ska finansiera nyttjas/avskrivs. När det 
gäller frågan om uppkomna överskott föreslås i idéskriften att överskotten ska betraktas 
som en skuld till avgiftskollektivet och bokföras som en avsättning. Argumentet för förfa-
ringssättet är att affärsverksamhet som lyder under självkostnadsprincipen inte kan göra 
någon vinst.  

Bedömning och iakttagelser 
En översiktlig genomgång av VA-verksamheten har gjorts. Vi kan notera att redovisning-
en fortsätter att utvecklats.  I redovisningen finns kortfattade tilläggsupplysning avseende 
hur kommunen fördelat gemensamma kostnader.  

Kommunens redovisning avseende anslutningsavgifter bedömer vi vara i linje med RKR´s 
direktiv.  

 
3.3.1 Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper 
Under rubriken ”Redovisningsprinciper” uppger Laholms kommun två avsteg från vad 
som betraktas som god redovisningssed: 

• Exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter avslutas direkt mot balansräk-
ningen. 

• Gränsen för drift/investering är ett basbelopp.  
 
Följande klargörande görs: 

• Anslutningsavgifter för VA bokförs som en intäkt i driftredovisningen. Fr o m 
2007 års redovisning tillgodoförs 10% årets redovisning, medan resterande 90% 
bokförs om en långfristig skuld för att periodiseras över den beräknade nyttjande-
perioden för anläggningstillgången (33 år).  

• Leasingavgifter klassificeras som operationella och redovisas som ansvarsförbin-
delser. 

• Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar resultatet för 
den period de uppkommer.  

• Timlöner intjänade i december som utbetalas i januari har periodiserats. 
.  

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att Laholms kommun följer vad som anges i KRL och RKR´s rekommenda-
tioner samt i övrigt kan betraktas som god redovisningssed. Avvikelser redovisas öppet.  
 
 


