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1. Sammanfatming 
Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen. 

Vi bedömer vidare 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 rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) beträffande tillämpade redovisningsprinciper och i övrigt kan 
betraktas som god redovisningssed (gällande praxis). Vi har dock noterat några 
avvikelser. 

Ekonomiskt resultat och prognoser 
Vi bedömer att balanskravet är uppfyllt. Resultatet för 2013 blev 41,2 mnkr. Vid 
avstämning mot balanskravet skall realisationsvinster om 12,8 mnkr exkluderas. 
Kommunen har inget negativt resultat att återställa. 

Laholms kommun hade ett budgeterat resultat, inklusive kompletteringsbudget och 
tilläggsanslag, om 6,6 mnkr. Det slutliga utfallet blev 41,2 mnkr. Den positiva . 
avvikelsen om 34,6 mnkr kan främst förklaras av återbetalning av AF A-medel (17,6 
mnkr) samt nämndernas resultat (10,2 mnkr). Noterbart är att nämnderna 
tillsammans lämnat ett budgetöverskott om 10,2 mnkr att jämföra med 2012 års 
underskott om 22,7 mnkr. 

Under året har två kommungemensamma prognoser tagits fram. Prognos baserad 
på april månads redovisning visade på ett underskott för nämnderna om 16,7 mnkr, 
vilket till augusti minskade till ett underskott om 5,8 mnkr, för att i bokslutet bli ett 
överskott om 10,3 mnkr. Vi uppfattar att åtgärder under året har givit resultat och 
ser nu en betydligt förbättrad budgetdisciplin gentemot framförallt föregående år då 
trenden var den rakt motsatta. Det är speciellt glädjande att Socialnämnden lyckats 
få en ekonomi i balans. 

God ekonomisk hushållning - finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i budget 2013 samt ekonomisk plan 2014 - 2015 fastställt 
finansiella målsättningar som anger ambitionsnivån vad gäller den ekonomiska 
utvecklingen. Kommunens finansiella mål är 

• Årets resultat ska uppgå till minst 1% av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. 

• Nettoinvesteringarna i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med 
egna medel. 

Årsredovisningen visar att resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning uppgick till 3,8 %. Målet uppfylls således. 
Egenfinansiering av investeringar har skett. Målet uppfylls således. 
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God ekonomisk hushållning- verksamhetsmål 
Fullmäktige har antagit en vision och inriktningsmål för kommunens verksamheter 
fyra år framåt. Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska de gemensamma inriktningsmålen även utgöra mål för god ekonomisk 
hushållning. 

I årsredovisningen saknas begreppet "god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv". I förvaltningsberättelsen anges dock såväl 
inriktningsmålen som samtliga 13 resultatmåL För de olika resultatmålen finns ett 
antal indikatorer som redovisar utfall2012 och mål och utfall2013. I 
årsredovisningen bedöms ca 25 % av indikatorerna som uppfyllda. Vi bedömer 
måluppfyllelsen som svag. Kommunstyrelsen gör inte någon bedömning av 
respektive inriktningsmål. Det framgår inte vilka åtgärder som planeras att vidtas 
vid bristande måluppfyllelse. Med utgångspunkt från uppgifterna i 
årsredovisningen kan vi inte uttala oss om huruvida verksamhetsmålen för god 
ekonomisk hushållning är uppfyllda eller ej. 

Rä~sanderäkenskaper 
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 (g:ga) 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. 
Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den 
presenteras i årsredovisningen. Granskning av resultatsammanställning för VA
verksamheten omfattas inte av denna granskning. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne
håller 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 har introducerats genom kontakter och samplanering med 
kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med 
utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). 
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför 
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts. Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall 
registeranalys. 

Vi har i samband med granskningen inte erhållit ett uttalande enligt ISA 580. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2014-03-14. Kommunstyrelsen fastställ2014-04-15 
årsredovisningen. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och ekonom i Laholms 
kommun. 
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3· 
3.1. 

3.1.1. 

Granskningsresultat 
Verksamhetens utfall,finansiering och 
ekonomiska ställning 
Förvaltningsberättelse 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
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 
femårsperiod respektive tioårsperiod ger en tydlig bild av utvecklingen. 

Laholms kommun hade ett budgeterat resultat, inklusive kompletteringsbudget och 
tilläggsanslag, om 6,6 mnkr. Det slutliga utfallet blev 41,2 mnkr (23,8 mnkr). Den 
positiva avvikelsen om 34,6 mnkr förklaras främst av återbetalning av AF A-medel 
(17,6 mnkr) samt nämndernas resultat (10,2 mnkr). Noterbart är att nämnderna 
tillsammans för 2012 redovisade ett budgetunderskott om 22,7 mnkr attjämföra 
med årets överskott om 10,2 mnkr. 

Vi villlyfta fram några väsentliga nyckeltaL soliditeten, exklusive 
pensionsåtaganden intjänade före 1998 uppgår till69,7 %. Det är en ökning med 
0,2 %-enheter sedan föregående bokslut. Inkluderas pensionsåtagande intjänade 
före 1998 (upptagna som ansvarsförbindelse) är soliditeten 18,2 %. Här har det 
dock skett en försämring med 1,0 %-enheter sedan föregående bokslut. 
Anledningen beror på att pensionsskulden som är upptagen som ansvarsförbindelse 
ökat med 45,2 mnkr med anledning av att RIPS räntan sänkts med 0,75 %. 

Nettokostnaderna har ökat med 1,2% (2,8 %), medan skatteintäkter och generella 
statsbidrag ökat med 2,7% (1,7 %). 

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. Det finansiella resultatet för 2014 förväntas bli svagt, budgetramarna 
för nämndernas sammantagna verksamheter reduceras med 7,1 mnkr per år. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a. 
Specificering avseende män och kvinnor samt åldersindelad sker enligt KRL. 
sjukfrånvaron har ökat med 0,5 %-enheter sedan föregående år och uppgår nu till 
4,8 %. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen uppgifter om antalet 
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anställda, ålder- och könsfördelning, personalrörlighet, kostnader, friskvård med 
mera. 

Gemensam iörvaltningsberättelse 
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 
Kommunen redovisar pensionsmedel och pensionsförpliktelse enligt kravet i RKR 
7.1. Dock lämnas viss information i förvaltningsberättelsen och viss information i 
not. Pensionsförpliktelserna uppgår totalt till 637,1 mnkr, vilket är en ökning med 
50,2 mnkr sedan föregående bokslut. De finansiella placeringarna har ett 
marknadsvärde på 73,9 mnkr, vilket innebär att återlånade medel uppgår till577 
mnkr jämfört med 481 mnkr i bokslutet 2012. 

Andra törhållanden som har betydelse tör styrning och 
uppföljning av verksamheten 
Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av fullmäktiges mål. Vidare 
redovisas "Kommunens kvalitet i korthet" . Laholms kommun har under flera år 
deltagit i denna mätning ochjämförelse har skett med cirka 200 kommuner. 
Kommunens resultat har i flera fall förbättras mot tidigare år. 

Vidare 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 förarbetens direktiv. 

Det budgeterade utrymmet för investeringar år 2013 uppgår till224,7 mnkr. 
Utfallet uppgår till127,9 mnkr, det vill säga ett utnyttjande om 57% (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. 

Den gemensamma nämnden Laholmsbuktens VA fakturerar kommunen 
investeringsutgifter. Vi bedömer att kommunen i högre utsträckning borde ställa 
högre krav på bättre underlag. Vi bedömer att underlagen inte är tillräckliga för att 
säkerställa en tillräcklig intern kontroll. 

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. 
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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. 

Bedömning och iakttagelser 
I tabellen nedan redovisas nämndernas budget, utfall, avvikelse som prognostiserad 
avvikelse vid de olika prognostillfållena. 

Reviderad Utfall Avvikelse Prognosav. Prognosav. 
Nämnd (belopp i mnkr) budget* bokslut bokslut april aug 

Kommunfullmäktige 2,1 2,2 -0,1 0,0 0,0 
Kommunstyrelse, skattefin 82,3 81,3 1,0 0,0 0,5 
Kommunstyrelse, avgiftsfin -1 ,7 0,0 -1,7 0,5 1,1 
Kultur- och utvecklingsn 200,4 201,4 -1,0 -2,8 -0,7 
Servicenämnden, skattefin 43,2 42,5 0,7 -0,5 0,7 
Servicenämnden, avgiftsfin 2,2 -1,1 3,3 1 ,O 1,5 
Miljö- och byggnadsnämnd 8,7 8,3 0,4 0,0 0,5 
Barn- och ungdomsnämnd 370,3 365,4 4,9 0,0 0,0 
Socialnämnd 367,7 364,5 3,2 -14,7 -9,2 
Överfärm yndarnäm n d 1,3 1,7 -0,4 -0,2 -0,2 
Revision 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

Summa nämnderna 1077,7 1067,4 10,3 -16,7 -5,8 

* Ovanstående budgetbelopp inkluderar tilläggsbudget om totalt 32,9 m n kr. Majoriteten utgörs av 
tilläggsbudget för lönerevideringar. Härutöver har Socialnämnden (8 mnkr), Kultur- och utvecklingsnämnden 
(2 mnkr) och Servicenämnden (o,s mnkr) erhållit tilläggsanslag. 

Efter april månads redovisning prognostiserades ett sammanlagt underskott för 
nämnderna om 16,7 mnkr. Som framgår ovan svarade Socialnämnden för majoriteten 14,7 
mnkr. Härutöver redovisade Kultur- och utvecklingsnämnden ett befarat underskott om 
2,8 mnkr. Övriga nämnder/styrelse redovisade mindre avvikelse alternativt ett o-resultat. 

Efter behandling av tertialrapport 1 beslutade Kommunfullmäktige om tilläggsanslag enligt 
nedan: 

• Servicenämnden 0,5 mnkr för merkostnad till följd av ökat kvalitetskrav för 
djurskydd vid upphandling av livsmedel. 

• Kultur- och utvecklingsnämnden närmare 2 mnkr för merkostnader inom 
gymnasiesärskolan. 

• Socialnämnden 8 mnkr för volymökningar och budgetreserv för individ- och 
familjeomsorg. 

Efter augusti månads redovisning hade nämndernas sammanlagda underskott minskat till 
5,8 mnkr. 

I delårsprognosen redovisade Socialnämnden ett underskott om 9,2 mnkr, trots ett 
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tilläggsanslag om 8 mnkr. Gentemot aprilprognosen befaradades således en 
kostnadsökning. I nämndens åtgärdsplan beräknades ekonomin vara i balans 2015. En 
stor del, närmare 9 mnkr, beräknades att ge kostnadsreduceringar 2014. Vid 
delårsprognosen framkom nedanstående större budgetavvikelser: 

Gemensamt- beror i huvudsak på ej åtgärdade kostnadsreduceringar om 5,7 mnkr, hälso
och sjukvård 1,6 mnkr, personlig assistens och LSS 1,8 mnkr, placeringar och övriga 
insatser 1,2 mnkr. Dessa underskott uppvägdes till en del av följande större 
budgetöverskott hemtjänst 1,5 mnkr, korttidsvistelsefkorttidstillsyn samt övrig LSS 1,1 
mnkr samt reserv för resursfördelning 1,3 mnkr. 

I bokslutet redovisar Socialnämnden ett överskott om 3,3 mnkr - en skillnad om 12,4 
mnkr. Utan en närmare analys är det svårt att se var förbättringarna gentemot 
delårsprognos finns. En översiktlig granskning av underliggande material - den utvidgade 
nämndsredovisningen-försvåras av att "rubriksättningen" varierar. Det är glädjande att 
Socialnämnden lyckats få en ekonomi i balans, men vi ser det som angeläget att det klar 
framgår var kostnadsreduceringarna finns. 

I delårsprognosen beräknades VA-verksamheten ge en positiv budgetavvikelse om 1,1 
mnkr. Orsak var att investeringar flyttats fram, varför kapitalkostnaderna blir lägre än 
budgeterat. I bokslutet har detta vänt till ett underskott om 1,7 mnkr. Orsak är att det från 
2013 tillämpas en ny redovisningsprincip som innebär att överuttag upptas som en skuld 
till VA-kollektivet. 

För avfallsverksamheten var det budgeterat ett underskott om 2,2 mnkr. Till följd av 
ökade renhållningsavgifter och minskade kostnader prognostiserades i delåret ett 
underskott motsvarande 0,7 mnkr, vilket innebar en positiv budgetavvikelse om 1,5 mnkr. I 
bokslutet redovisas ett överskott om 1,1 mnkr så totalt sett 3,3 mnkr i budgeterat överskott 
på avfallsverksamheten. 

Procentuellt sett - drygt 30 % - redovisar Överiörmyndarnämnden ett betydande 
underskott. Budgeterade medel är knappt 1,3 mnkr och utfallet slutade på 1,8 mnkr ett 
underskott om 0,5 mnkr. Orsak till underskottet är en följd av ökade kostnader för gode 
män och förvaltare. 

Barn- och ungdomsnämnden har under året prognostiserat ett resultat i paritet med 
budget. I bokslutet redovisas ett överskott om 4,9 mnkr företrädesvis till följd av lägre 
lokal- och skolskjutskostnader. 

Sammantaget uppfattar vi att åtgärder under året givit resultat och ser nu en betydligt 
förbättrad budgetdisciplin gentemot framförallt föregående år då trenden var den rakt 
motsatta. Netto uppgår budgetavvikelsen till cirka 1 %. 

3.1.2. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet uppfyllts. Årets resultat 
uppgår till41,2 mnkr och då realisationsvinster om 12,8 mnkr exkluderats återstår 28,4 
mnkr vilket gör att balanskravet nås. Kommunen har inget tidigare negativt resultat att 
återställa. 
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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 2013, plan 2014-2015: 

Finansiellt mål, fastställt av 
fullmäktige i budget 2013 

Årets resultat ska uppgå till minst 1 % av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning 

N ettoinvesteringarna, exklusive 
investeringar som görs inom 
avgiftsfinansierad och 
exploateringsverksamhet ska finansieras 
med egna medel. 

Bedömning och iakttagelser 

Utfall 2013 Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsens 
bedömning 

Resultat i förhållande till Målet uppnås 
skatteintäkter, generella 
statsbidrag och 
utjämning uppgår till 
3,8%. 

Egenfinansieringen Målet uppnås. 
uppgår till wo%. 

Vi instämmer i Kommunstyrelsens bedömningar att de finansiella målen uppfyllts. 

En framåtblick i Budget 2014 samt ekonomisk plan 2015 - 2016 anges att resultatmålet för 
2014 är sänkt till att vara 0,2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag. 

3 .1.4. Målför verksamheten 

Fullmäktige har antagit en vision och inriktningsmål för kommunens verksamheter 
fyra år framåt. Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska de gemensamma inriktningsmålen även utgöra mål för god ekonomisk 
hushållning. De olika (rubricerade) inriktningsmålen är i sin tur indelade i ett antal 
prioriterade resultatmål: 

Verksamhetside 

• Andelen medborgare och brukare som upplever god tillgänglighet och gott 
bemötande ska öka. 

• Under året ska utbudet av e-tjänster öka. 

Samhällsbyggnad 
• Skapa förutsättningar för nybyggnation för näringsliv och bostäder med 

olika boendeformer och upplåtelseformer med särskilt fokus på unga 
familjer. 

• Byggklar mark för bostäder och näringsliv ska finnas i de områden som 
efterfrågas. 

Boende 

PwC 

• Antalet invånare ska öka t il1 25 ooo år 2025 vilket innebär en ökning om 170 
invånare per år. 
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Näringsliv och iöretagsamhet 
• Det lokala näringslivet ska även fortsättningsvis uppfatta kommunen som 

stödjande och med hög servicenivå. 
• Antal företag inom handels- och tjänstsektor samt besöksnäringen ska öka. 

Hållbar miljö och natur 
• Stranden ska uppnå kriterierna för miljöutmärkelsen Blå flagg vilket ska 

bidra till bättre service och fler besökare. 

Medborgarskap och trygghet 
• Medborgarnas och brukarnas upplevelse av inflytande och delaktighet ska 

öka. 
• Andelen medborgare och brukare som upplever att de är trygga ska öka. 

Barn och unga 
• Andel unga som är positiva till att växa upp i kommunen ska öka. 
• En utvecklad, individuell och aktiv vägledning ska erbjudas till ungdomar 

för att bidra till högre måluppfyllelse i skolan och bättre möjligheter till 
arbete och därmed minskad ungdomsarbetslöshet. 

• Barn och unga som hamnar i ogynnsam social utveckling, kriminalitet, 
missbruk eller som drabbas av psykisk ohälsa ska minska. 

Bedömning och iakttagelser 
I årsredovisningen saknas begreppet "god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv". I förvaltningsberättelsen anges dock såväl 
inriktningsmålen som samtliga 13 resultatmåL För de olika resultatmålen finns ett 
antal indikatorer som redovisar utfall2012 och mål och utfall2013. I några fall är 
indikatorerna kortfattat kommenterade och det förekommer även en beskrivning 
för planerade åtgärder för att nå måluppfyllelsen. 

För att mer kunna se utvecklingen/trenden är det önskvärt att uppgifter avseende 
utfall2011 även redovisas. 

I delårsrapporten var det endast cirka 20 % av indikatorerna som bedömdes att 
uppfyllas för 2013. I årsredovisningen bedöms ca 25% av indikatorerna som 
uppfyllda. Vi bedömer måluppfyllelsen som svag. Kommunstyrelsen gör inte någon 
bedömning av respektive inriktningsmåL Det framgår inte vilka åtgärder som 
planeras att vidtas vid bristande måluppfyllelse. I en sammanfattande kommentar i 
förvaltningsberättelsen anges dock avslutningsvis. ''Vi kan konstatera med underlag 
i bland annat resultatindikationerna att verksamheten levererar ett bra resultat som 
ökar inom flera områden samtidigt som kostnadsutvecklingen endast indikerar små 
ökningar." 

Vi bedömer 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 och resultat. 

Med utgångspunkt från uppgifterna i årsredovisningen kan vi inte uttala oss om 
huruvida verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är uppfyllda eller ej. 
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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 återigen att några utvalda 
verksamhetsmått/nyckeltal även presenteras i kommunens årsredovisning. 

I anvisningarna finns en rubrik "Måluppfyllelse för de gemensamma 
resultatmål en". Denna saknas i nämnds redovisningarna, utan redovisas istället 
under kommunens samlade redovisning benämnt "Mål". Även en tydlig 
uppföljning avseende de nämndspecifika prioriterade resultatmålen saknas. Enligt 
uppgift kommer dessa att redovisas i ett separat dokument. Vi är medvetna om att 
det finns ett begränsat utrymme, men ser gärna att kommentarerna kring 
måluppfyllelse utvecklas. 

3.2. 
3 .2 .1. 

Rättvisande räkenskaper 
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 2013. 

• Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Prognos för 
slutavräkning 2013, beräknas bli negativ -244/invånare ( -5,7 mnkr). 
Differens mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten 
för 2012 +24 kr/invånare (o,6 mnkr). Efter bokslutets upprättande har SKL 
publicerat en ny prognos i februari som pekar på ett negativt utfall som 
avviker från tidigare prognos med -38 kr/invånare totalt cirka -0,9 mnkr. 

• Under året har kommunen erhållit återbetalning från AFA om 17,6 mnkr 
(18,5 mnkr). Posten är inte redovisad som en jämförelsestörande post, vilket 
är vad RKR förordar. 

3.2.2. Balansräkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättningar, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och 
omfattar till viss del tillräckligt med noter. Bilagor och specifikationer finns i 
tillräcklig omfattning. 

Nedan återfinns några iakttagelser från vår granskning av balansräkningen. 

PwC 

• I kommunens eget kapital ingår ackumulerat överskott i VA-verksamheten 
om 6,7 mnkr. Det bör övervägas om denna post skallomklassificeras till 
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kortfristig skuld/avräkningskonto till kommande bokslut. Årets överuttag 
2,2 mnkr har korrekt redovisats som en kortfristig skuld. 

• Kommunfullmäktige beslutade under 2013 om att tillämpa möjlighet att 
reservera medel i en resultatutjämningsreserv. I årsredovisningen finns 54,8 

mnkr (avseende 2010-2012) reserverade som resultatutjämningsreserv. 
Någon reservering för 2013 har inte skett. 

• Det låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att den 
rekommenderade diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen enligt 
RIPS 07 sänks med o, 75 procentenheter från den 1 januari 2014. Effekten av 
sänkningen har beaktats i redovisningen 2013. Sänkt diskonteringsränta har 
medfört att avsättningen i balansräkningen ökat med 5 ,3 mnkr och att 
pensionsskulden i ansvarsförbindelsen ökat med 40,7 mnkr ink!. löneskatt. 

3.2.3. Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves
teringar. Kassaflödesanalysen överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga 
delar av årsredovisningen. 

Sammanställd redovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 
ekonomiska ställning och åtaganden. Konsolideringen av Laholmshem AB har 
beskrivits på ett korrekt sätt. Vi bedömer att uppgifterna i koncernenhetens 
resultat- och balansräkning 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 koncernen och kommunens räkenskaper ska enligt RKR 8.2 stå 
uppställda bredvid varandra. Detta görs ej. Vidare saknas en samlad bild av de 
koncerninterna ekonomiska engagemangen. 

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 upplysningar som krävs i förvaltningsberättelsen återfinns bland 
tilläggsupplysningar till de finansiella rapporterna. 
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Till årsredovisning 2013 har en översyn av tilläggsupplysningarna gjorts och vi 
uppfattar att de rent allmänt följer god redovisningssed. Förutom ovan redovisande 
avsteg har vi 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). 
Mindre avvikelser sker även gentemot sammanställd redovisning (RKR 8.2), 
redovisning av hyres-jleasingavtal, materiella anläggningstillgångar (RKR 12.1), 

avsättningar och ansvarsförbindelser (RKR 10.2) samt redovisning av finansiella 
tillgångar och finansiella skulder (RKR 20) 

Vi vill uppmärksamma att i de fall avvikelser sker skall orsak- och om möjligt
även resultatpåverkan anges. Vår samlade bedömning är att årsredovisningen ger 
en i allt väsentligt rättvisande bild över resultat och ställning. 
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