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1.

Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsaldigen lämnar upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller Irraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att
Gislaveds kommun i allt väsentligt följer vad som anges i Kommunal
redovisningslag (KRL) och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR). Vi har dock noterat några avvikelser, dessa redovisas i avsnittet
"Tilläggs upplysningar".
Vi bedömer att Gislaveds kommun lever upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). Kommunen har inget negativt resultat att återställa.
Kommunen redovisar ett resultat på +24,9 mnkr jämfört med +10,6 mnlrr
föregående år. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,4% (2,0 %) och
skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 3,3 % (1,1 %). Exlduderas
jämförelsestörande poster har nettokostnaderna istället ökat med 3,3 %
Kommunstyrelsen gör den b edömningen att kommunen för år 2015 har en god
ekonomisk hushållning. Sammantaget gör vi den bedömningen att Gislaveds
kommun endast delvis uppfyller god ekonomisk hushållning. Gislaveds kommun
uppfyller ett av fullmäktiges två finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
Soliditeten uppgår till 68,8 %och understiger målvärde 73 %. Måluppfyllelsen
gällande kommunfullmäktiges övergripande målområde Barns lärande, Staden
Gislaved samt Företagsklimat och näringssamverk för år 2015 bedöms som lågt
och endast delvis förenlig med fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen är i intervallet 5761 %. Vi ser det som angeläget att måluppfyllelsen förbättras.
Vi ser oroande på resultatet från indikatorerna avseende Barns lärande och
Företagsklimat och näringslivssamverkan där trenden ochfeller jämförelse med
medelvärdet för riket är negativt för 2015.
Vi bedömer att redovisningen avseende de personalpolitiska målen behöver
utvecklas för att kunna bedöma måluppfyllelsen. Vi delar i vissa fall inte
bedömningen att målen uppfylls. När det gäller sjukfrånvaron har denna ökat från
3,9 % år 2011 till5,3 %år 2015, jämfört med kommunfullmäktiges mål om 4,8 %.
Tillräddig redovisning bing struktursatsning gällande löneökning sker inte.
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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 Bokföringsnämndens 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 kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:
•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 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 (inld. drift- och investeringsredovisning)

•

resultaträkning

•

kassaflödesanalys

•

balansräkning

•

sammanställd redovisning
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av
resultatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten
omfattas inte av denna granskning.
Vidare har vi också inom ramen för gransimingen av årsredovisningen bedömt
nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige.
Gransimingen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den
presenteras i årsredovisningen
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att gransimingen 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. Gransimingen 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. Vårt uppdrag omfattar inte en
gransirning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är
tillräcldig.
Gransimingen har introducerats genom kontakter och samplanering med
kommunens ekonomienhet. Gransimingen 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 beroende på om vägledningen har beaktas
i årets revisionsplan. Gransimingen har skett genom intervjuer,
dokumentgranslming, gransirning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall
registeranalys.
Vår gransirning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som
presenterades 2016-04-01. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 201604-06 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2016-04-28.
Rapportens innehåll har sakgranskats av berörda tjänstemän.

Revisionskriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8
kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige.
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:
•

Kommunallagen

•

Kommunal redovisningslag

3 av 14
PwC

•

Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning

•

Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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Granskningsresultat
3.1.

Ve1·ksamhetens utfall, finansiering och
el~onomiska st-ä llning

Förvaltningsberättelse
3.1.1.
3.1.1.1.
Översikt över ubrecklingen av verksamheten
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med leraven i KRL.
Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.
Förvaltningsberättelsen besleriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste
åren.
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en
utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen
återfinns en utvärdering som tar sin utgångspunkt i den så kallade RK-modellen.
Redogörelsen struktureras utifrån de fyra finansiella aspekterna resultat, kapacitet,
risk och kontroll. Analys görs även ur ett koncernperspektiv. Analysen i form av
nyckeltal och ekonomiska begrepp redovisas på ett informativt och lättillgängligt
sätt. Redovisningen över olika tidsperioder ger en god bild av utvecldingen.
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,4% (2,0 %) och skatteintäkter och
generella statsbidrag har ökat med 3,3 % (1,1 %). Exlduderas jämförelsestörande
poster har verksamhetens nettokostnader istället ökat med 3,3 %.
soliditeten, exldusive pensionsåtaganden intjänade före 1998 uppgår till 68,8 %, en
minskning med 1,4 procentenhet sedan föregående bokslut. Inlduderas
pensionsåtaganden intjänade före 1998 (upptagna som ansvarsförbindelse) uppgår
soliditeten till27,9 %. Här har en förbättring skett med 2,4 procentenheter sedan
föregående bokslut.

Händelser av väsentlig betydels e
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och
delvis efter räkenskapsåret.
Förväntad utveckling
I förvaltningsberättelsen återfinns ett avsnitt rubricerat "Framtid" där det redovisas
att kommunens utmaning under den kommande planeringsperioden blir att ldara
de finansiella målen samtidigt som det finns b ehov av stora investeringar. I
årsredovisningen redovisas även krav på omstruktureringar av verksamheten
motsvarande 30 mnlcr.
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I nämndernas verksamhetsberättelser återfinns även ett avsnitt med samma rubrik
där nämndernas förväntade utvecl<ling kommenteras.

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 sedan föregående år och uppgår nu totalt till
5,3% (4,9 %), en ökning med 8 %. Alldelen långtidssjukfrånvaro har minskat och
uppgår till so % (ss %).
Antalet årsarbetare har ökat från 2 316 (2014) till 2 420 (2015).

Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar till viss del en beskrivning av den samlade
kommunala verksamhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi
och verksamhet i koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2. I övrigt redovisas
upplysningar om koncernbolagen i årsredovisningen under avsnitt Koncernbolag
och stiftelser.
Pensionsredovisning
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges
föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedeL
Upplysningar har även lämnats i årsredovisningen om särskild avtalspension och
visstidspensioner i enlighet med RKR 2 .1. Antalet personer med särskilda
pensionsavtal framgår av not 16.

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och
uppföljning av verksamheten
I årsredovisningen finns ett avsnitt benämnt "Vad tycker invånarna om
kommunen". Enligt redovisningen deltar Gislaveds kommun i Sveriges Kommuner
och Landstings undersölming "Kommunens kvalitet i korthet". I nämnda
undersökning jämförs Gislaveds kommun med merparten av Sveriges kommuner
inom områdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet
och effektivitet. Jämförelsen kan användas som ett sätt att utvecl<la kommunens
verksamhet för att få en god ekonomisk hushållning. Flertalet av områdena
uppvisar negativa avvikelser mot genomsnittet för Sveriges kommuner.
I årsredovisningen redovisas även kommunens arbete med intern kontroll.
Kommunstyrelsen bedömer att det inte finns några oroväckande signaler i den
internkontroll som har gjorts avseende 2015 även om det finns negativa
kontrollsvar. Det beskrivs att åtgärdsplaner har tagits för kontrollmoment med
negativa resultat.
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När det gäller kommunstyrelsens uppsiktsplikt beskrivs att respektive
bolag/stiftelse i koncernen bedrivit verksamhet, förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens uppsilet har skett genom överläggningar med bolagen,
rapportering av årsredovisning, kommunstyrelsens möjlighet till inspektionsrätt
samt styrelsens egna bedömningar om verksamh eten är förenlig med bolagsordning
och de kommunala befogenheterna.

Investeringsredovisning
Årets investeringar uppgår till6g,8 mnkr (177,8 mnkr) jämfört med budgeterade
134, 2 mnkr en utnyttjandegrad på 52%. De största enskilda investeringarna avser
Nordinskolan, Glashuset, läsplattor och räddningsfordon.
3 .1.1. 2 .

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar.
Vi anser att redovisningen kring avvikelser mot budget tydligare behöver redovisas.
Fastighetsnämnden redovisar en budgetavvikelse motsvarande 41,9 mnkr, orsak till
avvikelsen redovisas varken i förvaltningsredovisningen eller i nämndens
återrapportering till kommunfullmäktige.

Dr iftredovisning
Nedan lämnas nämndernas driftredovisning för åren 2014 och 2015, budget 2015,
budgetavvikelse 2015 samt lämnad prognosavvikelse per augusti:
Driftredovisning per nämnd, mnkr
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Räddningsnämnden
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Fastighetsnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa

Utfall 2014 Utfall2015
-68,0
-696,3
-557,3
-30,5
-43,7
-10,9
-35,2
-25,4
5,8
-2,3
-1463 ,8

-90,2
-723,7
-562,1
-30,1
-40,4
-10,9
-35,7
-27,9
17,9
-2,9
-1506,0

Budget
2015
-92,9
-727,1
-561,0
-31,5
-41,4
-11,3
-37,6
-28,7
0,0
-2,6
-1534,1

Prognos
av. Aug
4,1
-4,2
-23,6
0,5

o,o
0,9
-0,2
0,1
3,8
-0,6
-19,2

Budget
av. 2015
2,7
3,4
-1,1
1,4
1,0
0,4
1,9
0,8
17,9
-0,3
28,1

I årsredovisningen, för respektive nämnd lämnas kortfattad driftredovisning för
samtliga nämnder.
När det gäller prognostiserad avvikelse redovisas en differens om netto på 47,3
mnkr mellan prognos avlämnad per augusti månad och årets resultat.
Huvudsaldiga avvikelser utgörs av bland annat:
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Fastighetsnämnden redovisar en budgetavvikelse på 17,9 mnkr. Överskottet
förklaras av högre intäkter såväl interna som externa. Kostnaderna redovisar en
budgetavvikelse med 9 mnkr och beror på mindre planerat underhåll.
Socialnämnden uppvisar en budgetavvikelse på -1, 1 mnkr. VerksamhetfFG
flyktingverksamhet redovisar en positiv avvikelse på 8,4 mnkr medan
Funktionshinder och stöd redovisar en budgetavvikelse på -11,6 mnkr.
Förbättringen mellan prognos avlämnad per augusti och årsredovisningen beror på
högre intäkter från Migrationsverket Under året har även socialnämnden tillförts
4,3 mnkr avseende avsatta medel flyktingfond.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar totalt ett överskott mot budget på
3,3 mnkr. Verksamhet förskola, pedagogisk omsorg,Jörskolelclass ochfritidshem
redovisar ett underskott, -3,4 mnkr och beror på ökat antal barn i förskolan och
fritidshem. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott mot budget på 2,3 mnkr och
beror på ökade statsbidrag gällande SFI samt svårigheter med rekrytering.
Gemensam verksamhet redovisar ett överskott på 2,1 mnkr och beror på lägre
kostnader för skolskjuts, ej fördelade fastighetsåtgärder och lägre
personalkostnader gällande personalpoolens verksamhet.
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.
Vi bedömer att fastighetsnämndens och socialnämndens prognoser under året inte
varit tillfredställande. Konsekvenserna av att inte underhålla kommunens
fastigheter enligt budget kan på längre sikt få stora konsekvenser.

Balanskrav
3.1.2 .
Be dömning och iakttagelser
Vi instämmer i kommunens bedömning av om att balanskravet har uppfyllts.
Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4
kapitlet i kommunal redovisningslag.
God elconomislc hushållning
Bedömning och iakttagelser
Gislaveds kommuns styrmodell utgår från fullmäktige beslutad vision. Till visionen
är det framtaget tre stycken prioriterade områden. Till detta finns det två finansiella
mål samt två personalpolitiska mål.
I dokumentet "Mål & Budget 2015-2019" anges att god ekonomisk hush ållning
innebär för Gislaveds kommun att:
•
•
•

verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de övergripande och
konkretiserade målen
de finansiella målen uppnås
som en attraktiv arbetsgivare uppnå de personalpolitiska målen
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I årsredovisningen finns det en uppföljning av målen ur samtliga perspektiv.
Kommunstyrelsens samlade bedömning är att god ekonomisk hushållning har
uppnåtts.
Kommunstyrelsen gör den bedömningen att kommunen för år 2015 har en god
ekonomisk hushållning. Sammantaget gör vi den bedömningen att Gislaveds
kommun endast delvis uppfyller god ekonomisk hushållning. Vår bedömning
grundar sig på nedan redovisning Finansiella mål och Målför verksamheten samt
Personalpolitiska mål.

Finansie11a mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som
fastställts i mål och budget 2015-2019.
Finansiella mål, fastställda av Utfall 2015
fullmäktige i budget 2015

KS bedömning av
måluppfyllelse

Resultatnivån under
femårsperioden 2015-2019 ska
uppgå till i genomsnitt minst 15
mnkr per år.

Årets resultat blev +24,9 mnkr.
Utifrån att resultatet för åren 2016 2019 följer den av
Kommunfullmäktige antagna
budgeten 2016 - 2019 är det
genomsnittliga resultatet för
närvarande +17,0 mnkr för denna
period och målet är därmed uppnått.
Detta förutsätter däremot att det görs
budgetanpassningar from år 2017
med3omnkr.

Målet har uppnåtts.

soliditeten (exkl. pensionsskuld)
för perioden 2015-2019 ska, som
genomsnitt, inte vara lägre än 73
procent.

soliditeten sjönk till68,8% och ligger Målet har inte
därmed under det finansiella målet
uppnåtts.
och målet är inte uppnått för år 2015.
Kommunens finansiella mål gäller för
en femårsperiod (2015-2019) samt
den upparbetade soliditeten för
tidigare år.

Bedömning och iakttagelser
Vi instämmer i bedömningen att ett av fullmäktiges två finansiella mål har
uppnåtts.

3.1.3.2.

Mål för verksamheten

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade områden Barns lärande, Staden
Gislaved samt Företags/elimat och näringssamverlcan. Därutöver har
kommunfullmäktige fastställt konlaetiserade mål (inriktningarna) som är
förväntningar eller laav på hur nämndernas tilldelade resurser ska riktas.
Kommunstyrelsen samt nämnderna har därefter beslutat om nämndsmål samt
styrmått som ska resultera i att de konlaetiserade samt övergripande målen
uppnås. I budget anges även kommunövergripande indikatorer som ska ge en
fingervisning på måluppfyllelsen avseende de tre prioriterade områdena.
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De övergripande målen och indikatorerna redovisas och följs upp i
årsredovisningens inledande del. Måluppfyllelsen för de kommunövergripande
målen och indikatorerna mäts i årsredovisningen med hjälp av de underliggande
målnivåerna. Respektive nämnd/styrelse redovisar i nämndsredovisningen resultat
för de övergripande målen som är beslutade för respektive verksamhet. Styrmåtten
syftar till att nå de övergripande målen. Nedan redovisas måluppfyllelsen per
målområde samt antal styrmått för kommunen.
Overgripande mäl

Mäluppfyllelse

Antal styrmått

2 015

Barns lärande

60,9%

69

Staden Gislaved

57,5%

so

Företagsldimat och
näringslivssamverkan

59,3%

27

Flertalet av kommunfullmäktiges indikatorer redovisar ett sämre resultat än
medelvärdet för Sveriges kommuner eller en negativ utveckling över tid.

3.1.3.3.

Personalpolitiska mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens personalpolitiska mål som
fastställts i mål och budget 2015- 2019. De personalpolitiska målen är:
•
•

Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som en
attraktiv arbetsgivare.
Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet och deltid en möjlighet

I redovisningen beskrivs att de personalpolitiska målen har god måluppfyllelse.
Vissa mållöper på flera år utifrån viljeinriktningen i mål och budget 2015-2019. I
övrigt hänvisas till avsnittet "Personalekonomisk översikt och analys" samt till
Personalbokslutet.

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att måluppfyllelsen för år 2015 är låg och endast delvis förenlig med
fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen av fullmäktiges tre övergripande målområden är i
intervallet 57- 61 %. Vi ser det som angeläget att måluppfyllelsen förbättras. Likt
tidigare år anser vi att redovisningen behöver utvecklas med en beskrivning kring
vilka åtgärder som görs för att nå målen. Detta gäller både på en övergripande nivå
samt på nämndsnivå.
Vidare bedömer vi att redovisningen behöver utvecklas. Det går enligt vår mening
inte utifrån lämnad information i årsredovisningen att utläsa målbedömningen för
underliggande styrmått. Vi bedömer att en försvårande orsak är att flertalet av
nämndernas styrmått inte är mätbara och målsatta. Detta innebär att bedömningen
i flera fall baseras på genomförda aktiviteter. Vi bedömer att det finns en risk att
den egna bedömningen av måluppfyllelsen därigenom kan bli missvisande.
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Vi ser oroande på resultatet från indikatorerna avseende Barns lärande och
Företagsklimat och näringslivssamverkan där trenden och/ eller jämförelse med
medelvärdet för riket är negativt för 2015.
Vi bedömer att redovisningen avseende de personalpolitiska målen b ehöver
utvecklas för att kunna bedöma mål uppfyllelsen. Vi delar i vissa fall inte
bedömningen att målen uppfylls. När det gäller sjukfrånvaron har denna ökat från
3,9 %år 2011 till5,3 %år 2015, jämfört med kommunfullmäktiges mål om 4,8 %.
Tillräddig redovisning kring struktursatsning gällande löneökning sker inte.

Nämndernas redovisning av sitt uppdrag
Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina
uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna
för den.

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att nämndernas redovisningar innehåller redovisning av utfallet av
årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.

3.2.

Rättvisande räl~ensl~aper

Resultaträlening
3 .2.1.
Resultaträkningen redovisar utfallet för åren 2014 och 2015. Uppgifterna är
kompletterade med nothänvisningar.
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i
enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt
väsentligt rättvisande bild av årets resultat.
Nedan redovisas resultaträkningens utfalljämfört med föregående år samt prognos
lämnad i samband med delårsrapport:
R esultatJ•äk ning mnlcr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Vm·ksamhetens nettokostnade1•
varav jämforelsestÖI'ande pos te p·

skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets r esu ltat

•

Utfall
2014

Utfall
2015

318,3
-1686,6
-7s,s
-1443.7
1,1

1170,1
282,0
3,1
-o,B
10,6

367,9
-1761,4
-85,3
-1478,8
13,3
1212,0
288,6
4,7
-1,6
24,9

Ölm/ min % Pl·ognos
augusti
16%
4%
13%
2%
4%
2%
52%
100%
135%

Budget

-

300,0
-1729,6
-81,1
-76,0
-1513,1 -1510,7
1212,4
289,4
3,5
-0,4
-8,2

1216,5
294,1
4,0
-2,4
1,5

Budget
avv
67,9
-31,8
-4,2
31,9
-4.5
-s,s
0,7
o,8
23,4

Kommunen redovisar ett resultat på 24,9 mnkr jämfört med 10,6 mnkr
föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till +23,4 mnkr.
Jämförelsestörande poster uppgår netto till 13,3 mnkr avseende
återbetalning av AFA 13 mnkr och reavinster på 3 m n kr samt utrangeringar
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2,7 mnkr. Verksamhetens intäkter och kostnader avviker från budget och
beror till stor del på ökad ersättning från Migrationsverket samt ökade
kostnader för mottagandet av flyktingar. Både generella statsbidrag och
skatteintäkter har ökat, trots detta redovisas en budgetavvikelse med -4,5
mnkr respektive -5,5 mnkr.
•

Gislaveds kommun har fått tillfälligt statsbidrag föra att hantera den
rådande flyktingsituationen. Totalt uppgår statsbidraget till34,5 mnkr.
Kommunen avviker från RKR:s yttrande gällande hur statsbidraget bör
redovisas. Enligt RKR bör inkomsten periodiseras antingen med en jämn
fördelning fr.o.m. december 2015 eller från den månad 2015 när man
bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande
omfattning t.o.m. 2016. Kommunen har inte intäktsfört någon del av
statsbidraget under 2015. Kommunens resultat för 2015 borde därmed varit
minst 2,7 mnl<r högre.

•

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Prognos för
slutavräkning 2015, beräknas bli positiv 43 kr/invånare C+1,2 mnkr).
Differens mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten
för 2014,uppgår till-78 kr/invånare C-2,2 mnkr). Efter bokslutets
upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari som inte avviker
från prognos lämnad i december.

•

Avskrivningarna har ökat och beror på högre investeringstakt under tidigare
år.

•

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,4% C2,0 %) och
skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 3,3% (1,1 %).
Verksamhetens kostnader samt avskrivningar har ökat med 4,8 %, varav
personalkostnaderna inldusive arbetsgivaravgifter ökat med 5,9% och beror
dels på löneökning och fler arbetade timmar. Antalet årsarbetare har ökat
från 2 316 (2014) till 2 420 (2015).

3 .2 .2.

Bala nsrälening

Balansräkningen redovisar utfallet för 2014 och 2015. Uppgifterna kompletteras
med nothänvisningar

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansrälmingen i huvudsak ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital. Balansrälmingen är uppställd enligt KRL och
omfattar tillräcldiga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräddig omfattning.
Nedan har vi kommenterat några väsentliga poster:
•

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av
kommunens materiella anläggningstillgångar CRKR11-4). Under året har
kommunen påbörjat för fastighetsinvesteringar som avslutats under 2014.
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•

Avsättning för återställning av deponi redovisas om 18,8 mnkr gällande
Mossarpsdeponin vilket är oförändrat sedan år 2014. En strategi har
presenterats för Länsstyrelsen. Enligt RKR ska avsättning till deponi
uppdateras per balansdagen av extern part och även nuvärdesberäknas.
Skälet till att detta inte är gjort är att Länsstyrelsen ännu inte lämnat besked
och att det därav inte kan göras några faktiska beräkningar. Enligt uppgifter
kommer kommunen under 2016 att genomföra provtagningar. Under
hösten 2017 kommer beslut om täckning tas och först då görs en
kostnadsberälming som kan komma att påverka avsättningens storlek.
Därutöver finns det 32 nedlagda avfallsdeponier inom kommunen. Här
krävs undersölmingar för att bedöma ifall det förekommer föroreningar som
behöver åtgärdas. Enligt uppgifter kommer sannolikt några av dessa att
kräva extra täclming. Vissa kanske till och med måste saneras, vilket i så fall
kommer att medföra ökade kostnader då inga statsbidrag utgår för sanering
av gamla kommunala deponier. Hänsyn till detta har inte tagits i
kommunens balansrälming.

•

skulderna har ökat med 49 mnkr och beror i huvudsak på att kommunen
utökat sin sina långfristiga skulder med 30 mnkr.

•

Avsättningar för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i den
kommunala redovisningslagen vilket medför att pensionsförmåner
intjänade före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.

•

Under 2015 har rättning av tidigare fel gällande anläggningsregistret skett
gällande fastigheter, vars markvärden ej tidigare har bokförts. Denna
rättelse har ökat det egna kapitalet med ca 20 mnkr.

3.2 .3 .

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen redovisar utfallet för åren 2014 och 2015. Uppgifterna
kompletteras med nothänvisning.
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar. Noter finns i tillräcklig omfattning. Överensstämmelse finns med
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.

Sammanställd redovisning
Gislaveds kommunkoncern omfattar Gislaveds kommun, AB Gislavedshus, Gislaved
Energi AB och stiftelsen Isabergstoppen. Övriga företag i koncernen har en
omsättning och omslutning som understiger 2 % av kommunen skatteintäkter och
generella statsbidrag. Den sammanställda redovisningen redovisar utfall för 2014
och 2015. Resultatet för koncernen uppgår för 2015 till49,1 mnkr (38,0 mnkr). Den
sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering.
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen i allt väsentligt ger en helhetsbild
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av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden, samt att KRLs krav uppfylls
såväl avseende KRL 8:1 som RKR 8.2.
I årsredovisningen redovisas både kommunens och den sammanställda
redovisningens resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys tillsammans
på ett uppslag. Konsolideringen av underliggande enheter har beskrivits på ett
korrekt sätt och samtliga väsentliga interna poster för 2015 har eliminerats.
Kassaflödesanalysen innehåller inte tillräckliga upplysningar avseende
justeringsposter.
Vi rekommenderar att förvaltningsberättelsen kompletteras med uppgifter om bl.a.
information om ägartillskott, koncernbidrag, utdelning, försäljning, borgen etc.

Tilläggsupplysning al'
Bedömning och ialdtagelser
Under rubriken "Redovisningsprinciper" uppges att årsredovisningen är upprättad i
enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning (RKR).
Bedömning och ialdtagelser
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar i allt väsentligt uppfyller
KRL:s krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, dock har
kommunen inte följt följande rekommendationer:
•

Enligt RKR:s rekommendation 10.2 ska för varje slag av avsättning och
ansvarsförbindelse en kortfattad beskrivning lämnas avseende;
uppskattning av dess finansiella effekt, indikation om osäkerheterna
beträffande beloppet eller tidpunkten för utbetalningar samt möjligheten att
eventuell gottgörelse erhålls samt att avsättningen ska nuvärdesberälmas.

•

RKR 13:2, Redovisning av hyres-/leasingavtaL Kommunen redovisar att
samtliga leasingavtal klassificerats som operationell leasing.

•

Exploateringsredovisningen sker inte enligt god redovisningssed avseende
ldassificering och värdering av tillgångar.

•

Enligt RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder
ska kommunen lämna särskilda upplysningar. Vi anser att redovisningen
kompletteras med vilken betydelse finansiella tillgångar och finansiella
skulder har på kommunens resultat och finansiella ställning. Risker
härrörande från finansiella tillgångar och finansiella skulder som
kommunen är exponerad för, samt hur kommunen hanterar riskerna.
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