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Kommunstyrelsen 

  

Granskning av årsredovisning 2009 
I vårt uppdrag ingår bl.a. att pröva om räkenskaperna är rättvisande samt att årsredovisningen är 
upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8) samt kompletterande 
uttalanden och normeringar från Rådet för kommunal redovisning, Redovisningsrådet samt 
Bokföringsnämnden. Vi skall också avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om (KL 9:9a). Bedömningen ska 
biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 
 
I stort skall följande revisionsfrågor besvaras; 

– Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall i förhållande till fastställda 
mål och ekonomiska ramar, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?  

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

– Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med 
balanskravets 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. 
Granskningen av årsredovisningen har på vårt uppdrag utförts av PriceWaterhouseCoopers. 
Resultatet har sammanställts i en granskningsrapport vilken vi antagit som vår egen och härmed 
överlämnar till kommunstyrelsen. 
 
Vår sammanfattande bedömning är 
att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen.  
att årsredovisningens i all väsentlighet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning. 
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att balanskravet uppfyllts samt 
att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad 
enligt god redovisningssed.  
 
Därtill är vår uppfattning att kommunen fortsätter att ha en god standard när det gäller följsamhet 
och tillämpning av aktuella redovisningsprinciper. Förvaltningsberättelsen är mycket informativ 
och dess ekonomiska översikt ger en god bild av kommunens resultat och ställning. 
 
När en verksamhet bedrivs med God ekonomisk hushållning används pengar och övriga resurser 
på ett effektivt sätt. Hittills har fullmäktige inte på ett tydligt sätt 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 
verksamhetsmål.  
 
Ett verktyg för att uppnå God ekonomisk hushållning är tydliga, mätbara och utvärderingsbara 
mål för verksamheterna. I årsredovisningen ges en sammanfattande bedömning att 78% av de 66 
effektmålen är uppfyllda – helt eller delvis. Redovisningen av måluppfyllelse i den externa 
årsredovisningen är egentligen för knapphändig för att kunna bedöma om den är rättvisande – 
fylligare motiveringar finns däremot i nämndernas redovisningar.  
 
Problemet med att formulera mål avseende God ekonomisk hushållning liksom med 
redovisningen av verksamheternas måluppfyllelse delar vår kommun med flertalet kommuner i 
landet. Senast vid arbetskonferensen i Arild fördes emellertid en diskussion om hur 
målstyrningen kan vidareutvecklas. Bland annat diskuterades förändringar i målstrukturen i 
riktning mot att å ena sidan använda sig av taktiska och strategiska mål i ett koncernperspektiv 
(s.k. kommunstyrelsemål) och å andra sidan mål som, liksom nu, är viktiga för den politiska 
styrningen av den fortlöpande verksamhet som nämnderna har revisionsansvar för. En förändring 
i sådan riktning kan kanske visa sig vara ett sätt att närma sig lösningen av problemet med 
styrning och uppföljning av God ekonomisk hushållning.   
 
I övrigt hänvisar vi till de synpunkter som redovisas i bifogad granskningsrapport. 
 
 
För revisorerna i Laholms kommun 
 
 
Kjell Henriksson     Tommy Jacobson 
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