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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. Resultatet för 2012 blev 

23,8  mnkr. Vid avstämning mot balanskravet skall realisationsvinster om 11 mnkr 

exkluderas. Kommunen har inget negativt resultat att återställa.  

Laholms kommun hade ett budgeterat resultat, inklusive kompletteringsbudget och 

tilläggsanslag, om 8,2 mnkr. Det slutliga utfallet blev 23,8 mnkr. Den positiva 

avvikelsen om 15,6 mnkr kan främst förklaras av återbetalning av AFA-medel (18,5 

mnkr), realisationsvinster (11 mnkr), skatteintäkter och utjämningsbidrag (7,4 

mnkr). Noterbart är att nämnderna tillsammans lämnat ett budgetunderskott om 

22,7 mnkr att jämföra med 2011 års överskott om 5,8 mnkr.  

Under året har två kommungemensamma prognoser tagits fram. Prognos baserad 

på april månads redovisning visade på ett underskott för nämnderna om 8,9 mnkr, 

vilket till i augusti ökade till ett underskott om närmare 21 mnkr, för att i bokslutet 

ökat till 22,7 mnkr. Hälften (10,4 mnkr) av underskottet återfinns inom 

Socialnämndens verksamhetsområde.  Barn- och ungdomsnämnden gör ett 

budgetöverskridande om 7,6 mnkr. Även Kultur- och utvecklingsnämnden och 

Servicenämnden gör underskott (4,2 mnkr). 

I fullmäktiges budgetbeslut angavs att nämnderna skall upprätta åtgärdsplaner vid 

befarande underskott. Kommunstyrelsen gav – i samband med behandling av 

delårsrapport – Kultur- och utvecklingsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och 

Socialnämnden i uppdrag att senast den 9 november 2012 redovisa en åtgärdsplan. 

Huruvida planerna kommer att möjliggöra en ekonomi i balans 2013 eller ej är 

omöjligt att förutse. Det är dock viktigt att det möjliggörs en avstämning av dess 

verkningsgrad såväl i pengar som i verksamhet. I detta sammanhang vill vi lyfta 

fram Kommunstyrelsens övergripande uppsiktsplikt.  

God ekonomisk hushållning - finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i budget 2012 samt ekonomisk plan 2013 – 2014 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. 
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 Investeringarna i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna 

medel. 

Årsredovisningen visar att nettokostnadsandelen uppgår till 97,7 %. Målet uppfylls 

således. Finansiering av investeringar har inte kunnat ske med egna medel. Möjligt 

utrymme, 71,8 mnkr, har inte varit tillräckligt för att klara en investeringsvolym om 

96,6 mnkr (skattefinansierad verksamhet). Målet är således inte uppfyllt.  

God ekonomisk hushållning - verksamhetsmål 
Fullmäktige har inte klart uttalat antagit mål avseende god ekonomisk hushållning 

utifrån ett verksamhetsperspektiv. I budget 2012 och ekonomisk plan för 2013-2014 

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 (86  

%) av effektmålen  har uppfyllts helt (30 stycken) eller delvis (26 stycken).    

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 och att dessa ska gälla fullt ut 2013. 

 

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 samt anpassning till gällande rekommendationer – 

företrädesvis intäktsredovisningen (RKR 18). 
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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. 

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 

med balanskravets regler? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 

avseende god ekonomisk hushållning?  

 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.  
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Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna-

den 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. 

Granskning av resultatsammanställning för VA-verksamheten omfattas inte av 

denna granskning. 

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 av 

den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda 

brister kan förekomma. 

Granskningen introduceras genom kontakter och samplanering med kommunens 

ekonomikontor. Granskningen genomförs med kontrollmålsmetodik enligt det 

granskningsprogram för granskning av årsredovisning som PwC Kommunal Sektor 

använder. Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och 

granskning av räkenskapsmaterial.   

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 

presenterades 2013-03-14 och 2013-03-28. Kommunstyrelsen fastställer 

årsredovisningen 2013-04-09. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och ekonom i Laholms 

kommun. 
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3. Granskningsresultat 
3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och 

ekonomiska ställning 
3.1.1. Förvaltningsberättelse 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att uppgifterna i årsredovisningen till övervägande del överensstämmer 

med kraven i KRL.  

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 

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 

tioårsperiod ger en tydlig bild av utvecklingen.   

Laholms kommun hade ett budgeterat resultat, inklusive kompletteringsbudget och 

tilläggsanslag, om 8,2 mnkr. Det slutliga utfallet blev 23,8 mnkr. Den positiva 

avvikelsen om 15,6 mnkr kan främst förklaras av återbetalning av AFA-medel (18,5 

mnkr), realisationsvinster (11 mnkr), skatteintäkter och utjämningsbidrag (7,4 

mnkr). Noterbart är att nämnderna tillsammans lämnat ett budgetunderskott om 

22,7 mnkr att jämföra med 2011 års överskott om 5,8 mnkr.  

Vi vill lyfta fram några väsentliga nyckeltal. Soliditeten, exklusive 

pensionsåtaganden intjänade före 1998 uppgår till 69,5 %. Det är en minskning 

med 2,6 %-enheter sedan föregående bokslut.  Inkluderas pensionsåtagande 

intjänade före 1998 (upptagna som ansvarsförbindelse) är soliditeten 19,2 %. Här 

har det dock skett en förbättring med 0,6 %-enheter sedan föregående bokslut.   

Nettokostnaderna har ökat med 2,8 %. Noterbart är att kommunen under året 

erhållit återbetalning från AFA med 18,5 mnkr. Exkluderas denna återbetalning har 

nettokostnaderna ökat med 4,7 %, medan skatteintäkter och generella statsbidrag 

endast ökat med 1,7 %.  I ovanstående beräkningar har inte tagits hänsyn till 

skatteväxlingen för kollektivtrafiken.  

Händelser av väsentlig betydelse 

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och 

delvis efter räkenskapsåret. 

Förväntad utveckling 

Av årsredovisningen – såväl i den ekonomiska översikten som i nämndernas 

verksamhetsberättelser – redovisas den förväntade utvecklingen inom olika 

verksamheter. 

Väsentliga personalförhållanden 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill 

säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 

åldersindelad. Sjukfrånvaron har ökat med 0,3 %-enheter sedan föregår år och 

uppgår nu till 4,3 %. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen 
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uppgifter om ålder- och könsfördelning, pensionsavgångar, personalrörlighet, 

kostnader, friskvård med mera. 

Gemensam förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller en beskrivning av den samlade kommunala 

verksamhetens organisation. För att helt svara upp till kraven i RKR 8.2 (gemensam 

förvaltningsberättelse över den samlade kommunala verksamheten) krävs 

kompletteringar.   

Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer 

I förvaltningsberättelsen upplyses om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i 

enlighet med RKR 7.1.   

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och  

uppföljning av verksamheten 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av fullmäktiges mål. Vidare 

redovisas ”Kommunens kvalitet i korthet”.  Det är femte året som Laholms kommun 

deltar i denna mätning och jämförelse har skett med cirka 200 kommuner. 

Vidar redovisas “Synpunktshantering” – kommentarer från allmänheten. 

3.1.1.2. Investeringsredovisning 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

årets investeringar och är upprättad i enligt med KRL´s  och des förarbetens 

direktiv.  

Det budgeterade utrymmet för investeringar år 2012 uppgår till 174,1 mnkr. Utfallet 

uppgår till 129,4 mnkr, det vill säga ett utnyttjande om drygt 74 %.  

I direkt anslutning till investeringsredovisningen saknas kommentar. Dessa 

återfinns i förvaltningsberättelsens ekonomiska översikt och i nämndernas 

verksamhetsberättelser.  

Ett av kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning är att 

investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel. 

Självfinansieringsgraden stannar på 74 %. 

3.1.1.3. Driftredovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 

utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. 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 april respektive 

augusti (delårsrapport) månads redovisning.  
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Bedömning och iakttagelser 

I tabellen nedan redovisas nämndernas utfall år 2012 tillsammans med lämnade 

prognoser efter tertial 1 respektive tertial 2 samt budgetavvikelsen för helår.   

Nedan följer en redovisning avseende lämnade prognoser och slutligt utfall: 

 
Belopp i mnkr.  

  

 

  

 Nämnder 

Budget* Bokslut Avvikelse Budget-
avvikelse 
augusti 

Budget-
avvikelse 
april 

   

Kommunfullmäktige 2,0 2,2 -0,2 0,0 0,0 

Kommunstyrelse, skattefin 78,8 77,6 1,1 1,8 1,0 

Kommunstyrelse, avgiftsfin -1,4 -2,3 0,9 --0,4 0,0 

Kultur- och utvecklingsn 201,5 205,8 -4,2 -2,5 -0,4 

Servicenämnden, skattefin 51,7 54,4 -2,7 -3,5 0,0 

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

Miljö- och byggnadsnämnd 8,7 8,7 0,0 0,2 0,6 

Barn- och ungdomsnämnd 355,3 362,8 -7,6 -7,5 -5,0 

Socialnämnd 353,6 364,0 -10,4 -8,5 -4,6 

Överförmyndarnämnd 1,2 1,5 -0,3 -0,1 0,0 

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

Summa nämnderna 1 053,8 1 076,5 -22,7 -20,9 -8,9 

 
* Ovanstående budgetbelopp inkluderar tilläggsbudget om totalt 32,9 mnkr. Majoriteten utgörs av tilläggsbudget för 

lönerevideringar. Härutöver har Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och utvecklingsnämnden, Servicenämnden 

och Kommunstyrelsen erhållit tilläggsanslag.  

Som framgår ovan prognostiserade i princip samtliga nämnder underskott vid 

tillfälle för delårsrapport. Mellan första och andra prognostillfället mer än 

fördubblades underskotten. Avvikelsen fram till bokslutet är netto totalt knappt 2 

mnkr. 

Största avvikelserna fanns inom Socialnämnden (10,4 mnkr) och förklaras främst 

vara en följd av volymökningar inom olika verksamheter. Vid delårsbokslutet 

beräknades (belopp inom parentes utgörs av prognostiserad avvikelse i uppföljning 

1): 

- hemtjänsten ge ett budgetunderskott om 3,1 mnkr (2 mnkr) 

- placering av barn och unga, 2,2 mnkr i delår (1,1 mnkr)  

- boendestöd inom LSS, 1,8 mnkr (1,2 mnkr)  

- vuxna missbrukare, 1,4 mnkr (0,8 mnkr)  

- gruppbostäder 0,6 mnkr (0 mnkr).  

Den ekonomiska uppföljningen i årsredovisningen är angiven utifrån andra kriterier, 

varför uppgift om slutligt utfall till ovanstående poster saknas. 

I samband med budgetutfallsprognos 1 redovisade Socialnämnden en åtgärdsplan 

som syftade till att redovisa ett balanserat resultat vid årets slut. Som framgår ovan 

har underskottet istället ökat.  

I delårsrapporten angavs att Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade 

underskott företrädesvis återfanns inom förskola och skolbarnsomsorg, 3,5 mnkr. 
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Sedan aprilprognosen hade ett befarat underskott om 2,7 mnkr avseende särskolan 

tillförts. Orsak till varför denna post ej fanns med i tidigare uppföljning framgår inte. 

Delårsrapportens prognos är i god överensstämmelse med slutligt utfall. Vi efterlyser 

dock åtgärdsplan (se nedan). 

I delårsrapporten angavs att Kultur- och utvecklingsnämndens prognostiserade 

underskott var hänförligt till ekonomiskt bistånd, 0,8 mnkr, feriearbete, 0,8 mnkr 

och startkostnader för ensamstående flyktingbarn, 0,6 mnkr. I uppföljning 1 var de 

två sistnämnda posterna ej med. I bokslutet uppgick underskottet för ekonomiskt 

bistånd till 0,6 mnkr, feriearbete 0,7 mnkr och för integration blev det ett överskott 

om 0,7 mnkr beroende på resultatföring av tidigare inkomna statsbidragsintäkter. 

Noterbart är att underskott avseende vuxenutbildning och gymnasieskolan inte var 

med tidigare.  

I delårsrapporten angavs att Servicenämndens underskott berodde på behov av 

ytterligare åtgärder avseende renovering av bassängerna vid Folkhälsocentrum . 

Nämnden hade då erhållit ett tilläggsanslag om närmare 4 mnkr, men detta 

bedömdes ej som tillräckligt. I bokslutet framkommer att Servicenämnden erhållit 

totalt 7,9 mnkr i tilläggsanslag, men redovisar ändock ett underskott om 2,7 mnkr. 

Detta förklaras huvudsakligen av underskott på kostverksamheten till följd av 

utdragen process om livsmedelsupphandling samt ökade underhållskostnader. 

Vi vill understryka det som angavs i granskningsrapporten för delår. Vi ser med stor 

oro på nämndernas ökade kostnader och betonar vikten av att nämnderna bedriver 

sin verksamhet inom av fullmäktige tilldelade ramar.  

I fullmäktiges budgetbeslut för 2012  (KF § 167 från 22 november 2011) anges att:  ”I 

det fall en nämnd i samband med budgetuppföljningen bedömer att 

budgetunderskott kommer att uppstå skall nämnden samtidigt redovisa en 

åtgärdsplan på hur det befarade underskottet skall förhindras. I åtgärdsplanen skall 

bland annat framgå beskrivning av åtgärder, beslut, konsekvenser för invånare, 

verksamhet och personal. ” (Skrivningen hämtad från Kommunstyrelsens 

beredningsutskotts kommentar och ställningsantaganden den 24 oktober 2011).  

Även i direktiv till nämnderna inför budgetuppföljning 2 har ovanstående påtalats. 

Vi vill påtala vikten av att nämnderna hörsammar denna uppmaning. 

Kommunstyrelsen gav – i samband med behandling av delårsrapport – Kultur- och 

utvecklingsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och Socialnämnden i uppdrag 

att senast den 9 november 2012 redovisa en åtgärdsplan. Huruvida planerna 

kommer att möjliggöra en ekonomi i balans 2013 eller ej är omöjligt att förutse. Det 

är dock viktigt att det möjliggörs en avstämning av dess verkningsgrad såväl i pengar 

som i verksamhet. Vi vill i detta sammanhang även lyfta fram Kommunstyrelsens 

övergripande uppsiktsplikt. Som framgår ovan redovisades redan i aprilprognosen 

befarade budgetunderskott för såväl Barn- och ungdomsnämnden som 

Socialnämnden. 

 

3.1.2. Balanskrav  

Bedömning och iakttagelser 

Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet uppfyllts.  Årets resultat 

uppgår till 23,8 mnkr och då realisationsvinster om 11 mnkr exkluderats återstår 
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12,8 mnkr vilket gör att balanskravet nås. Kommunen har inget tidigare negativt 

resultat att återställa.  

 

3.1.3. God ekonomisk hushållning  

3.1.3.1. Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som 

fastställts i budget 2012, plan 2013-2014: 

Finansiellt mål, fastställt av 

fullmäktige i budget 2012 

Utfall 2012 Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsens 

bedömning 

Verksamheternas nettokostnader 

inklusive finansnettot skall inte överstiga 

98% av kommunens skatteintäkter, 

generella bidrag och utjämning 

Verksamheternas 
nettokostnader inklusive 

finansnettot uppgår till 
1 040,1 mnkr, vilket 

utgör 97,7  % av 
skatter, generella bidrag 

och utjämning (totalt 

1 054,9 mnkr). 
 

Målet uppnås 

Investeringarna i skattefinansierad 

verksamhet skall finansieras med egna 

medel. 

Investeringsvolymen 
inom skattefinansierad 

verksamhet uppgår till 

96,6 mnkr. Årets resultat  
uppgår till 23,8 mnkr 

och avskrivningarna till 
48 mnkr, således ett 

utrymme om 71,8 mnkr. 

Målet uppnås inte. 

 

Bedömning och iakttagelser 

Vi instämmer i Kommunstyrelsens bedömningar.   

En framåtblick i Budget 2013 samt ekonomisk plan 2014 – 2015 anges att 

resultatmålet är sänkt till att vara 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämningsbidrag. Den sänkta ambitionsnivån uppges endast vara för 2013 och 

2014.  

Det är angeläget att kraftfulla åtgärder vidtas i syfte att stärka den ekonomiska 

situationen. 

 

3.1.4. Mål för verksamheten 

Fullmäktige har inte klart uttalat antagit mål avseende god ekonomisk hushållning 

utifrån ett verksamhetsperspektiv. I budget 2012 och ekonomisk plan för 2013 - 

2014 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. De övergripande 

målområdena är: 

 Utveckling och tillväxt 

 Demokrati och medborgarskap 
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 Livskvalitet 

 Miljö 

 Verksamhet 
 

I årsredovisningen ges en sammanfattande bedömning att den övervägande delen, 

86 %, av målen är uppfyllda helt eller delvis.   

Tal inom parentes anger utfallet i årsredovisning 2011. Denna jämförelse är gjord då 

vi ser utvecklingen över tid som väsentlig. 

 

Nämnd/styrelse Uppfylls Uppfylls 

delvis 

Uppfylls  

ej 

Totala 

effektmål 

Kommunstyrelsen 4(3) 4(7) 3(1) 11(11) 

Kultur- och 

utvecklingsnämnden 

3(6) 4(3) 3(1) 10(10) 

Servicenämnden 1(3) 3(2) 0(0) 4(5) 

Miljö- och 

byggnadsnämnden  

9 (7) 3(2) 0(2) 12(11) 

Barn- och 

ungdomsnämnden 

9 (1) 5(6) 2(2) 16(9) 

Socialnämnden 3 (6) 7 (3) 1(1) 11(10) 

Överförmyndarnämnden 1(1) 0(0) 0(0) 2(1) 

Totalt 30(27) 26(23) 9(7) 65(57) 
 

Förvaltningsberättelsen innehåller även en redovisning avseende de olika 

målområdena. Tal inom parentes är utfallet i årsredovisning 2011. Denna jämförelse 
är gjord då vi ser utvecklingen över tid som väsentlig. 
 

Målområde Uppfylls Uppfylls 

delvis 

Uppfylls 

ej 

Totala 

 effektmål 

Utveckling och 

tillväxt 

3 (5) 5(7) 3(1) 11(13) 

Demokrati och 

medborgarskap 

7(4) 2(0) 0(0) 9(4) 

Livskvalitet 9(8) 12(9) 3(4) 24(21) 

Miljö 4(5) 4(4) 1(1) 9(10) 

Verksamhet. 7(5) 3(4) 2(1) 12(10) 

Totalt 30(27) 26(23) 9(7) 64(57) 

 
Vi har noterat att det i budget 2013 kommer att ske en förändring avseende 

kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Vi ser positivt på detta arbete och 

vill betona vikten av att det framöver sker en tydligare koppling mellan 

resursåtgång, prestation, resultat och effekter.  
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3.1.5. Nämndernas redovisning av sitt uppdrag 

Av KL 3:15 framgår att 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. 

Oftast saknas kommentar avseende måluppfyllelse. Det är företrädesvis 

Kommunstyrelsen och som kommenterat sina mål.   

 

3.2. Rättvisande räkenskaper 
3.2.1. Resultaträkning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 

enlighet med god redovisningssed.  

Nedan följer några iakttagelser kring bokslut 2012. 

 Skatter och fastighetsavgift har beräknats enligt gällande prognos per 

december från Sveriges kommuner och landsting. Slutavräkningar avseende 

skatteintäkter påverkar årets resultat positivt med 10,7 mnkr. 

 Under året har kommunen erhållit återbetalning från AFA om 18,5 mnkr. 

Återbetalningen avser försäkringspremier inbetalda 2007 och 2008. Posten 

är inte redovisad som en jämförelsestörande post, vilket är vad RKR 

förordar.  

 Försäkringsersättning (brand två stycken hjullastare) motsvarande 1,6 mnkr 

har betalats ut och matchats mot investeringsutgifter, vilket avviker mot 

RKRs information avseende redovisning av försäkringsersättning. Enligt 

RKR ska utbetalning av försäkringsersättning ses som en intäkt i 

redovisningen. 

 I årets resultat ingår ett överskott hänförligt till VA-verksamheten om 2,3 

mnkr. 

 Realisationsvinster om 11 mnkr har påverkat årets resultat positivt. Flera 

kommuner väljer att alltid redovisa realisationsvinster-/förluster som 

jämförelsestörande. Med tanke på det höga beloppet torde detta vara att 

betrakta som en jämförelsestörande post.   
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3.2.2. 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 till viss del tillräckligt med 

noter. Komplettering med information i notapparaten bör ske enligt RKR:s 

rekommendationer. Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.  

 Nedan återfinns några iakttagelser från vår granskning av balansräkningen. 

 I kommunens eget kapital ingår ackumulerat underskott i VA-verksamheten 

om 6,7 mnkr. Det bör övervägas om denna post skall omklassificeras till 

kortfristig skuld/avräkningskonto till kommande bokslut.  

 Bland kortfristiga skulder finns upptaget försäkringsersättningar om 3,2 

mnkr. Kommunen har erhållit försäkringsersättning för en byggnad som 

2009 totalförstördes vid en brand. Byggnaden har ännu inte återuppbyggts 

då det ännu inte är bestämt hur de nedbrunna lokalerna skall ersättas. Den 

erhållna försäkringsersättningen har därför i bokslutet betraktats som en 

förutbetald intäkt. Enligt information från RKR (februari 2012) skall 

ersättningen intäktsföras.  

 Redovisning avseende investeringsbidraget gällande Glänninge 0,3 mnkr 

har inte periodiserats enligt RKR nr 18.  

 En genomgång avseende värdet av exploateringsmark har gjorts. 

Kommunen bedömer att det inte finns något nedskrivningsbehov för 

exploateringsverksamheten. Kommunen avviker till viss del från RKR´s 

vägledning avseende exploateringsredovisning. 

 Omklassificering av pensionsmedel, 105,9 mnkr, har korrekt skett från 

finansiella anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Detta i enlighet 

med ny rekommendation från RKR 20. 

3.2.3. Kassaflödesanalys 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-

teringar. Noter finns i viss omfattning, men bör utvecklas.    

3.2.4. Sammanställd redovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 

ekonomiska ställning och åtaganden. Konsolideringen av underliggande enhet 

Laholmshem AB har beskrivits på ett korrekt sätt. Vi bedömer att uppgifterna i 

koncernenheternas resultat- och balansräkningar har överförts korrekt till 

koncernredovisningen. Elimineringar har skett av interna poster. Bolagets 

redovisningsprinciper har inte anpassats till kommunens. Vi bedömer dock att 

dessa inte har någon väsentlig påverkan på redovisningen. 

Den kommunala koncernens och kommunens räkenskaper ska enligt RKR 8.2  stå 

uppställda bredvid varandra. Detta görs ej.  
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3.2.5. 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. 

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 samt anpassning till 

gällande rekommendationer – företrädesvis intäktsredovisningen (RKR 18). 

Vår samlade bedömning är att årsredovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande 

bild över resultat och ställning.  
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