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1 Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Laholms kommuns revisorer granskat årsredovisning för 
2011. 
 
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. Resultatet för 2011 blev  

32,8  mnkr. Vid avstämning mot balanskravet skall inga realisationsvinster 

exkluderas. Kommunen har inget negativt resultat att återställa.  

Laholms kommun hade ett budgeterat resultat, inklusive kompletteringsbudget och 

tilläggsanslag, om 9,7 mnkr. Det slutliga utfallet blev 32,8 mnkr. Den positiva 

avvikelsen om drygt 23 mnkr kan främst förklaras av att skatteintäkter och 

utjämningsbidrag blev 16,5 mnkr högre än budgeterat samt att nämnderna 

tillsammans lämnat ett budgetöverskott om 5,8 mnkr.  

Under året har två kommungemensamma prognoser tagits fram. Prognos baserad 

på mars månads redovisning visade på ett överskott för nämnderna om 1,1 mnkr 

och efter juli månad ett samlat överskott om 2,5 mnkr. Avvikelsen mellan prognos i 

delårsrapport och slutligt utfall uppgår således till 3,3 mnkr. Vi uppfattar att 

prognossäkerhet och kostnadskontrollen har förbättrats. 

God ekonomisk hushållning - finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i budget 2011 samt ekonomisk plan 2012 – 2013 fastställt 
finansiella 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. 

 
Årsredovisningen visar att nettokostnadsandelen uppgår till 96,8 %. Målet uppfylls 
således. Finansiering av investeringar har kunnat ske med egna medel. Av möjligt 
utrymme om 79,5 mnkr – har 78,8  mnkr förbrukats. Målet är således uppfyllt.  

God ekonomisk hushållning kan dock inte ses isolerat på enskilt år. En avstämning 
gentemot senaste fyraårsperiod 2008 – 2011 visar att målen uppnås totalt sett även 
då. En framåtblick i budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 visar att 
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resultatmålet om en nettokostnadsandel om högst 98 % inte förväntas nås fullt ut 
under den närmaste treårsperioden.  Kommunen står inför omfattande 
investeringar framöver, vilket troligtvis kommer att betyda ett ökat lånebehov. 

God ekonomisk hushållning - verksamhetsmål 
Fullmäktige har inte klart uttalat antagit mål avseende god ekonomisk hushållning 
utifrån ett verksamhetsperspektiv. I budget 2011 och ekonomisk plan för 2012-2013 
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.  

 
I årsredovisningen ges en sammanfattande bedömning att övervägande delen (88  
%) av effektmålen  har uppfyllts helt eller delvis.  Tilläggas skall att tre effektmål  
inte är redovisade. Inkluderas dessa är 45 % helt uppfyllda 38 % delvis uppfyllda. 
 
Vi har ingenting att erinra gentemot den bedömning som nämnderna/styrelsen 
gjort, men kan med utgångspunkt från uppgifterna i årsredovisningen inte uttala 
oss om graden av måluppfyllelse. Inom ramen för vår granskning finns inte 
utrymme för någon närmare analys. Med ledning av vad som anges i själva 
årsredovisningen finns dock inget som  talar för en avvikande uppfattning än 
Kommunstyrelsens sammanfattande bedömning.  
 
Vi uppfattar att själva uppföljningen och redovisningen är i linje med lagstiftarens 
intentioner, 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. 
 
Vi har noterat att det gjorts en översyn av kommunens verksamhets- och 
ekonomistyrning. Kommunfullmäktige fattade beslut om principer för ekonomi- 
och verksamhetsstyrning juni 2011.   
 

Rättvisande räkenskaper 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och är upprättad i enlighet med god redovisningssed.  Vi bedömer att 
Laholms kommun i allt väsentligt följer vad som anges i Kommunal redovisningslag 
(KRL) och Rådet för kommunal redovisnings (RKR´s )rekommendationer som 
gäller beträffande tillämpade redovisningsprinciper och i övrigt kan betraktas som 
god redovisningssed (gällande praxis).  Vi har dock noterat några mindre avvikelser 
och rekommenderar att det görs en översyn avseende komplettering av olika 
tilläggsupplysningar. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings-
nämndens normering.  
 
Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 
årsredovisningens 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 kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-
nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-
en 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, verksam-
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet 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 balanskravets regler? 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.  

 
Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inklusive drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

 sammanställd redovisning 
 
Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  
Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnad-
en av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för 
god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 
 
Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt 
nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. En 
mindre genomgång har gjorts av resultatsammanställning för VA-verksamheten. 
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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 årsredovisningen. Då vår granskning 
därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan 
förekomma. 
 

3 Granskningsresultat 

3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och 
ekonomiska ställning 

3.1.1 Förvaltningsberättelse 

3.1.1.1 Översikt över utvecklingen av verksamheten 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt 

överensstämmer med kraven i KRL. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Vi bedömer att den ekonomiska översikten ger en god bild av Laholms kommuns 
finansiella 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 lyfta fram några väsentliga tal. Soliditeten, exklusive pensionsåtaganden 
intjänade före 1998  uppgår till 72,1%. En ökning med 1,6 procentenheter sedan 
föregående bokslut. Totalt sett har dock soliditeten minskat under senaste 10-
årsperioden. Inkluderas pensionsåtagande intjänade före 1998 (upptagna som 
ansvarsförbindelse) är soliditeten nere i 18,6  %. Här har en minskning skett med 
2,2 %-enheter sedan föregående bokslut.  Orsak till minskningen är att 
pensionsåtaganden ökat till följd av sänkning av diskonteringsräntan.  

Nettokostnaderna har ökat med 4 %, den största ökningen de tre senaste åren.   
Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 1,1 %.  Noterbart är att 2010 
år erhölls ett särskilt konjunkturstöd om 23 mnkr. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Av förvaltningsberättelsen framgår väsentliga händelser som inträffat under och 

delvis efter räkenskapsåret. 

Förväntad utveckling 

Den ekonomiska översikten avslutat med att avsnitt om den förväntade 

utvecklingen inom olika verksamheter. Även i nämndernas verksamhetsberättelser 

finns en utblick mot framtiden. 

Väsentliga personalförhållanden  
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 
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är åldersindelad.  Sjukfrånvaron har minskat med 0,6 %-enheter sedan föregående 
år och uppgår nu till 4 %. Långtidssjukfrånvaron uppgår till 44,5  %, vilket är en 
minskning med 10 %-enheter. I övrigt lämnar den personalekonomiska 
redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram och text. För att 
utveckla den personalekonomiska redovisningen kan den kompletteras med 
uppgifter om jämställdhet och kompetensutveckling.  

Gemensam förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala 

verksamhetens organisation och särskilda upplysningar lämnas om ekonomi och 

verksamhet i koncernföretag i enlighet med RKR 8.2. 

Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer 
I den ekonomiska översikten lämnas upplysningar och värdering avseende 
kommunens pensionsförpliktelser. Ytterligare upplysningar lämnas i not till 
balansräkningen. 
 
Vi rekommenderar att upplysningar avseende pensionsförpliktelser redovisas mer 
samlat för att säkerställa att kraven i RKR 2:1, 7:1 och 17 uppfylls. Nedan följer 
förslag på uppställning för att säkerställa att alla uppgifter är med. 
 

 Pensionsförvaltning Årets värde Föregående 

års värde 

1

.  

Avsättningar (inklusive särskild löneskatt) för  

pensioner och liknande förpliktelser 

+  

2

.  

Ansvarsförbindelser (inklusive särskild löneskatt),  

dvs. pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 

avsättningarna 

+  

3 Totala pensionsförpliktelser =1+2  

4 Finansiella placeringar avsedda för att finansiera 

framtida pensionsutbetalningar (såväl bokfört 

värde som marknadsvärde redovisas) 

a) +Bokfört värde  

b) +Marknadsvärde 

 

5 ”Återlånade medel”, vilka utgör skillnaden mellan 

punkterna 3 och 4 (marknadsvärde) 

=3-4b  

6 Följande information bör framgå: 

– Tillgångslag avseende 4 (finansiella placeringar) 

– Avkastning 

–  Avstämning mot placeringspolicy 

  

 
Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av 
verksamheten  
I årsredovisningen finns att avsnitt benämnt kvalitetsarbete. Laholms kommun har 
för fjärde året i rad deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings undersökning 
”Kommunens kvalitet i korthet” .  Kommunen har även deltagit i Statistiska 
Centralbyråns ”Medborgarundersökning” . I ovanstående undersökningar jämförs 
Laholms kommun med cirka 160 respektive 128 andra kommuner, vilket ger goda 
möjligheter till jämförelser och kan vara ett sätt att utveckla kommunens 
verksamhet för att få en god ekonomisk hushållning.  
 

3.1.1.2 Investeringsredovisning 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att kommunens investeringsredovisning är upprättad i enlighet med 
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KRL´s och dess förarbetens direktiv. En avstämning gentemot grundbokföringen 

har gjorts på totalnivå samt för vissa större projekt.  Vi bedömer att 

investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av årets 

investeringar.  

Av en budget om 135 mnkr har 101 mnkr ianspråktagits, d.v.s. ett utnyttjande om 
närmare 75 %, vilket är betydligt mer än föregående år (56 %). I direkt anslutning 
till investeringsredovisningen saknas kommentar. Dessa återfinns i 
förvaltningsberättelsens ekonomiska översikt och i nämndernas 
verksamhetsberättelser.  
 

3.1.1.3 Driftredovisning 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. En avstämning gentemot 
grundbokföringen har gjorts på nämndsnivå. Driftredovisningen visar på 
överensstämmelse med resultaträkningen.  
 
I direkt anslutning till driftredovisningen saknas kommentar. Dessa återfinns i 
förvaltningsberättelsens ekonomiska översikt och i nämndernas 
verksamhetsberättelser.   
 

3.1.1.4 Bokslutsprognoser och utfall 

Laholms kommun har redovisat två bokslutsprognoser baserade på mars respektive  
juli (delårsrapport) månads redovisning.  

Nedan följer en redovisning avseende lämnade prognoser och slutligt utfall: 
 
Belopp i mnkr.  

 

 

   

 Nämnder 

Budget Bokslut Budget- 
avvikelse 

Prognos 
1 helår 

Prognos 
2 helår    

Kommunfullmäktige 2,8 2,5 0,3 0,0 0,3 

Kommunstyrelse, skattefin 80,5 77,3 3,2 2,0 3,4 

Kommunstyrelse, avgiftsfin 0 -1,0 1,0 2,0 2,5 

Kultur- och utvecklingsn 193,5 196,7 -3,1 -2,5 -4,4 

Servicenämnden, skattefin 42,7 42,2 0,5 0,0 0,0 

Servicenämnden, avgiftsfin 2,1 -2,5 4,7 2,0 2,5 

Miljö- och byggnadsnämnd 8,3 6,6 1,8 0,0 0,9 

Barn- och ungdomsnämnd 344,7 346,7 -1,9 -2,4 -3,7 

Socialnämnd 345,9 346,3 -0,4 0,0 1,0 

Överförmyndarnämnd 0,9 1,0 -0,1 0,0 0,0 

Revision 1,1 1,1 0.0 0,0 0,0 

Summa nämnderna 1 022,5 1 016,7 5,8 1,1 2,5 

 

Som framgår ovan har nämnderna erhållit tilläggsanslag om 18,6 mnkr. I en del fall 
har detta varit känt i prognosarbetet. Vi uppfattar att nämndernas prognosarbete 
och budgetdisciplin förbättrats och nu har en bra kvalitet.  Den nämnd som avviker  
något är Servicenämndens avgiftsfinansierade verksamhet. Från början 
budgeterades ett underkott om 2,5 mnkr, men allteftersom året gått har det istället 
blivit ett allt större överskott till följd av ökad intäkter. 
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3.1.2 Balanskrav  
Bedömning och iakttagelser 

Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Inga 

realisationsvinster ingår i årets resultat om 32,8 mnkr. Kommunen har inget 

negativt resultat att återställa.  

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 

I årsredovisningen görs en uppföljning av kommunens finansiella mål som 

fastställts i budget 2011, plan 2012-2013: 

Finansiellt mål, fastställt av 

fullmäktige i budget 2011 

Utfall  2011 Bedömning av 

måluppfyllelse 

Verksamheternas nettokostnader 

inklusive finansnettot skall inte 

överstiga 98 % av kommunens 
skatteintäkter, generella bidrag 

och utjämning 

Verksamheternas nettokostnader 

inklusive finansnettot  uppgår  till 

1 005,1 mnkr, vilket utgör 96,8  
% av  skatter, generella bidrag 

och utjämning ( 1 037,9 mnkr). 
 

Målet uppnås 

Investeringarna i skattefinansierad 

verksamhet skall finansieras med 
egna medel. 

Skattefinansierade investeringar 

uppgår till 78,8 mnkr. Årets 
avskrivningar uppgår till 46,7 

mnkr och årets resultat 32, 8 
mnkr vilket ger ett utrymme om 

79,5  mnkr. Inga nya lån har 
tagits. 

Målet uppnås   

 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
fastställda finansiella målen för 2011, d.v. s. målen uppnås på kort sikt.  
 
God ekonomisk hushållning kan dock inte ses isolerat på enskilt år. En avstämning 
gentemot senaste fyraårsperiod 2008 – 2011 visar att målen uppnås totalt sett även 
då. En framåtblick i budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 visar att 
resultatmålet om en nettokostnadsandel om högst 98 % inte förväntas nås fullt ut 
under den närmaste treårsperioden.  

Kommunen står inför omfattande  investeringar den kommande treårsperioden, 
cirka 465 mnkr. Eventuella ombudgeteringar från 2011 är inte medräknade. Hur 
stor del som utgörs av skattefinansierad verksamhet har vi inte studerat närmare. 
Nya lån beräknas till drygt 180 mnkr för motsvarande period. 

3.1.3.2 Verksamhetsmässiga mål  
 

Fullmäktige har inte klart uttalat antagit mål avseende god ekonomisk hushållning 
utifrån ett verksamhetsperspektiv. I budget 2011 och ekonomisk plan för 2012-2013 
anges dock att fullmäktige har fem övergripande målområden som varit 
utgångspunkt för nämndernas inriktningsmål. Inriktningsmålen är i sin tur 
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nedbrutna i effektmål och därefter i verksamhetsmål. De övergripande 
målområdena är: 
 

 Utveckling och tillväxt 

 Demokrati och medborgarskap 

 Livskvalitet 

 Miljö 

 Verksamhet 
 

I årsredovisningen ges en sammanfattande bedömning att övervägande delen (88 
%) av målen är uppfyllda helt eller delvis.  
 
Bedömning och iakttagelser 
Vi uppfattar att själva uppföljningen och redovisningen är i linje med lagstiftarens 
intentioner, 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 2011 års budget och ekonomisk plan för 
2012-2013 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. 
 
Vi har ingenting att erinra gentemot den bedömning som nämnderna/styrelsen 
gjort, men kan med utgångspunkt från uppgifterna i årsredovisningen inte uttala 
oss om graden av måluppfyllelse. Inom ramen för vår granskning finns inte 
utrymme för någon närmare analys. Med ledning av vad som anges i själva 
årsredovisningen finns dock inget som talar för en avvikande uppfattning än 
Kommunstyrelsens sammanfattande bedömning. att totalt 88 % är helt eller delvis 
uppfyllda mål. Det skall noteras att tre effektmål  inte är redovisade. Inkluderas 
dessa är 45 % helt uppfyllda 38 % delvis uppfyllda och 12 5 ej uppfyllda. 
 
Nedan lämnas en sammanfattande redovisning per nämnd. Siffror i parentes är 
uppgifter från prognos i delårsrapport. Noteras skall att alla mål sedan inte är 
redovisade i årsredovisningen. 
 

Nämnd/styrelse Uppfyllt Delvis 

uppfyllt 

Ej 

uppfyllt 

Totalt 

Redovisade 

effektmål 

Kommunstyrelsen 3 (3) 7 (8) 1(1) 11 (12) 

Kultur- och 

utvecklingsnämnden 

6 (5) 3 (5) 1 (2) 10 (12) 

Servicenämnden 3 (3) 2 (1) 0 (0) 5 (4) 

Miljö- och 

byggnadsnämnden  

7 (9) 2 (1) 2 (1) 11 (11) 

Barn- och 

ungdomsnämnden 

1 (3) 6 (5) 2 (1) 9 (9) 

Socialnämnden 6 (11) 3 (0) 1 (0) 10 (11) 

Överförmyndarnämnden 1(1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 

Totalt 27 (35) 23 (20) 7 (5) 57 (60) 

 

Årsredovisningen innehåller även en redovisning avseende de olika målområdena.  
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Målområde Uppfyllt Delvis 

uppfyllt 

Ej  

Uppfyllt 

Totalt 

Redovisade 

effektmål 

Utveckling och tillväxt 5 (4)  7 (7)  1  (1) 13 (12) 

Demokrati och medborgarskap 4 (4) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 

Livskvalitet 8 (15)  9 (7) 4 (3) 21 (25) 

Miljö 5 (7) 4 (2) 1 (1) 10 (10) 

Verksamhet. 5 (5) 4 (3) 1 (0) 10 (9) 

Totalt 27 (35) 23 (20) 7 (5) 58 (57) 

 
I budget 2011 och ekonomisk plan för 2012 – 2013 anges övergripande målområde, 
och därefter kolumn för inriktningsmål, effektmål och ansvarig nämnd. En sådan 
uppställning i årsredovisningen anser vi skulle underlätta för beslutsfattare att se 
statusen på verksamhetsmålen.   
 
Vi har noterat att det gjorts en översyn av kommunens verksamhets- och 
ekonomistyrning. Kommunfullmäktige fattade beslut om principer för ekonomi- 
och verksamhetsstyrning juni 2011.  Vi ser mycket positivt på detta arbete och vill 
betona vikten av att det framöver sker en tydligare koppling mellan resursåtgång, 
prestation, resultat och effekter.  
 

3.1.4 Styrelsens/nämndernas redovisning av sitt uppdrag  
Av KL 3:15 framgår att styrelserna/nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de 
fullgjort sina uppdrag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av 
redovisningen och formerna för den.   
 
Bedömning och iakttagelser  
Kommunledningskontoret har gett ut anvisningar för såväl en mer utförlig 
verksamhetsberättelse som en kortversion till årsredovisningen. Vi bedömer att 
kommunledningskontorets anvisningar håller en bra kvalitet när det gäller 
uppgifter till nämndernas årsredovisningar.  Till dessa efterfrågas även 
verksamhetsmått och nyckeltal. Vi rekommenderar att några utvalda 
verksamhetsmått/nyckeltal även presenteras i kommunens årsredovisning.  
 
Vi är medvetna om att det finns ett begränsat utrymme, men ser gärna att 
kommentarerna kring måluppfyllelse ökas. Vi förespråkar en tydligare koppling 
mellan avsnittet om måluppfyllelse och framtid. Det senare har på sina håll fått väl 
stort utrymme.  
 

Oftast saknas kommentar avseende måluppfyllelse. Det är företrädesvis 
Kommunstyrelsen som  kommenterat sina mål. Noterbart är att Socialnämnden i 
delårsrapporten angav en prognos om att samtliga elva mål skulle uppnås. I 
årsredovisningen anges endast sex mål som uppnådda. Kommentar saknas helt. 
Procentuellt sämst måluppfyllelse har Barn- och utbildningsnämnden. Kommentar 
saknas även här. En förbättring av redovisningen måste ske. 

 

3.1.5 Resultaträkning 
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. 
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Laholms kommun hade ett budgeterat resultat, inklusive kompletteringsbudget och 
tilläggsanslag, om 9,7 mnkr. Det slutliga utfallet blev 32,8 mnkr. Den positiva 
avvikelsen om drygt 23 mnkr kan främst förklaras av att skatteintäkter och 
utjämningsbidrag blev 16,5 mnkr högre än budgeterat samt att nämnderna 
tillsammans lämnat ett budgetöverskott om 5,8 mnkr.  
 
Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år samt lämnade 
prognoser efter mars respektive juli månads utfall: 

 

 
Som framgår ovan har nettokostnaderna ökat med 4 % (36 mnkr) och 
skatteintäkter/generella statsbidrag med 1 % (11 mnkr).  Procentuellt finns stora 
förändringar på finansiella kostnader. I reala kronor är det mindre belopp.  
Ökningen  på finansiella kostnader kan till stor del förklaras av den sänkta 
diskonteringsräntan om 3,2 mnkr.  
 
Vi bedömer att kommunen har en god prognossäkerhet. Avvikelserna mellan 
prognoserna och slutliga resultatet uppgår till cirka 4 mnkr och vittnar om god 
uppföljning, kontroll och ekonomisk styrning.   

 

3.1.6 Balansräkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och 
omfattar tillräckliga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.  
Vi vill inför 2012 upplysa kommunen om att RKR har tagit fram en ny  
rekommendation RKR nr 20 Redovisning av finansiella tillgångar och skulder. 
Rekommendationen kommer att ersätta RKR nr 9. Enligt rekommendationens ska 
merparten av kommunens finansiella tillgångar (pensionsportföljen) redovisas som 
en omsättningstillgång.  
 
Kommunen redovisar investeringsbidrag felaktigt utifrån RKR:s rekommendation 
nr 18. Under året har investeringsbidrag uppgått till 5,6 mnkr och dessa har inte 
periodiserats utan intäktsförts direkt mot investeringsutgiften.  
 

3.1.7  Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 

 Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-

teringar. Noter finns i tillräcklig omfattning. Överensstämmelse finns med 

motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. 

Resultaträkning 2011-12-31 Utfall 2010 Utfall 2011

Ökn/ 

Minskn. % Prognos 1 Prognos 2

Verksamhetens intäkter 228,2 237,1 4% 198,7 205,1

Verksamhetens kostnader -1154,0 -1197,3 4% -1  160,4 -1  169,1

Avskrivningar -45,1 -46,7 4% -48,7 -47 ,1

Verksam hetens nettokostnader -970,9 -1006,9 4% -1 010,4 -1 011,1

Skatteintäkter 761,9 784,6 3% 7 83,8 7 83,8

Generella statsbidrag 265,0 253,3 -4% 253,4 253,4

Summa skatter och statsbidrag 1026,9 1037,9 1% 1 037,2 1  037,2

Finansiella intäkter 5,5 7 ,6 38% 4,9 5,5

Finansiella kostnader -2,6 -5,8 123% -2,6 -2,9

Årets resultat 58,9 32,8 -44% 29,1 28,7
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3.1.8 Sammanställd redovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 
ekonomiska ställning och åtaganden. Den sammanställda redovisningen omfattar 
Laholms kommun och Laholmshem  Under 2011 har avyttring av aktierna i 
Laholms Biogas skett.   
 
Sammanhållen förvaltningsberättelse i enlighet med RKR 8.2 upprättas. 
 

3.1.9 VA-redovisningen   
Fr.o.m. årsskiftet 2010/2011 har Laholms och Halmstads kommun inrättat en 
gemensam nämnd, Laholmsbukten VA för samverkan angående vatten-, spillvatten 
och dagvattenverksamhet.  

I kommunens årsredovisning återfinns en särredovisning av VA-verksamheten  i 
form av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Utfall visas för 2009-
2011.  Redovisningen är kortfattat kommenterad avseende övergripande 
redovisningsprinciper 

Bedömning och iakttagelser 

En översiktlig genomgång av VA-redovisningen har gjorts. Kommunens redovisning 

avseende anslutningsavgifter bedömer vi vara i linje med RKR:s direktiv. 

 VA-lag kräver att verksamheten redovisas med egen resultaträkning och 
balansräkning. Av tilläggsupplysningar ska det framgå hur huvudmannen fördelat 
kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet. Lagstiftningen lämnar 
ett stort utrymme för praxisutveckling rörande redovisningens praktiska 
utformning.   
 
Vidare bör det föras en diskussion i verksamhetsberättelsen hur resultatet för 
verksamheten ska hanteras. Överuttag bör återföras inom tre år, likaså ska 
förlusttäckning ske inom tre år. Investeringsfond får användas, upplösning matchas 
mot avskrivning.   
 
Årets resultat uppgår till 1 mnkr och balanserat eget kapital uppgår till 4,4 mnkr. 
Det görs ingen redovisning avseende avsättning till någon särskild ”fond för 
framtida investeringar”. Enligt RKR:s rekommendation 18 ”Intäkter från avgifter, 
bidrag och försäljning” framgår att om avgiftsuttaget överskrider självkostnaden ska 
intäkten minskas och överuttaget bokföras som en förutbetald intäkt (skuld). Enligt 
detta bör då eget kapital samt årets resultat bokföras som ett överuttag och då en 
skuld till abonnenterna. Enligt uppgifter kommer kommunen under 2012 se över 
VA-redovisningen.  
 

3.1.10 Tilläggsupplysningar 
Under rubriken ”Redovisningsprinciper” uppger Laholms kommun tre avsteg från 
vad som betraktas som god redovisningssed: 
 

 Exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter avslutas direkt mot 
balansräkningen. 

 Gränsen för drift/investering är ett basbelopp.  

 Erhållna investeringsbidrag har inte periodiserats utan intäktsförts direkt 
mot investeringsutgiften. 
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Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att Laholms kommun i stort följer vad som anges i KRL och RKR:s 
rekommendationer samt i övrigt kan betraktas som god redovisningssed.  
En del av de notupplysningar som krävs återfinns i förvaltningsberättelsen 
alternativt redovisningsprinciper. För att underlätta för en extern läsare 
rekommenderar vi att tilläggsupplysningar anges i anslutning till de finansiella 
rapporterna. Under rubriken redovisningsprinciper bör eventuella avvikelser och 
förtydliganden redovisas.  
 
Vi har uppmärksammat ett fåtal avvikelser och rekommenderar att det görs en 
översyn avseende komplettering av olika tilläggsupplysningar.  Vår samlade 
bedömning är att årsredovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över 
resultat och ställning.  
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