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1. Sammanfattning 
Vi har av Ovanåkers kommuns revisorer fått i uppdrag att granska årsredovisning och bokslut per 
2014-12-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 
rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för 
revisionsberättelsen.  

Som framgår av årsredovisningen kan konstateras att det ekonomiska utfallet för 2014 har blivit 
bättre jämfört med föregående år. Jämfört med budget har positiva avvikelser för i första hand drift 
av nämnder, projekt och finansiella intäkter medfört en positiv avvikelse mot budget med 8 mnkr.   

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 
ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

Våra väsentligaste slutsatser från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

• Kommunen redovisar ett positivt resultat för år 2014 med 12,3 mnkr och för koncernen 
26,1 mnkr. 

• Av totalt 178 fastställda verksamhetsmål för riktningen för hur den kommunala 
verksamheten skall bedrivas uppnås 111 mål (62 %), 53 mål (30 %) uppnås delvis samt 14 
mål (8 %) uppnås ej.   

• Kommunen uppnår 3 av 6 finansiella mål för god ekonomisk hushållning under 2014. Det 
man inte uppnår är att nettokostnadsandelen av skatter, utjämning och generella bidrag 
skall vara mindre än 98,5 % där utfallet är 99,0 %. Samt att investeringar sett över en period 
två år före och två år efter räkenskapsåret skall i skattefinansierad verksamhet uppgå till 15 
mnkr (utfall 37,8 mnkr) och för avgiftsfinansierad verksamhet 5 mnkr (utfall 6,1 mnkr).  

• Kommunens balanskravsresultat för 2014 uppgår till 12 781 tkr efter justeringar. Något 
ingående underskott från tidigare år finns ej.   

• Den positiva budgetavvikelsen 8,1 mnkr förklaras framförallt av att de finansiella 
intäkterna är 2,9 mnkr högre än budget. Gymnasie- och utbildningsnämnden redovisar 2,0 
mnkr och Kommunstyrelsen 1,8 mnkr bättre än budget. De större negativa avvikelserna  är 
Tekniska nämnden och Barn och skolnämnden som redovisar 1,1 mnkr högre kostnader  
än budget var. 

• Kommunens soliditet har ökat från 1,5 % till 6,2 % med hänsyn tagen till pensionsskuld 
upptagen som ansvarsförbindelse. 
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• Kommunkoncernens soliditet har ökat från 4,3 % till 9,3 % med hänsyn tagen till 
pensionsskuld upptagen som ansvarsförbindelse. 

2. Syfte 
Granskningen har syftat till att pröva om årsredovisningen ger en rättvisande bild av det 
ekonomiska utfallet av verksamheten och dess finansiering samt att analysera och belysa 
kommunens ekonomiska situation. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av revisionsberättelsen. 

3. Avgränsning 
Granskningen har omfattat årsredovisningen för år 2014. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade).  

I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över 
kommunens kostnader och intäkter. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar. 

Frågeställningar i samband med granskningen har löpande stämts av med tjänstemän på 
kommunens ekonomikontor. 

4. Revisionskriterier 
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer  

• Kommunallag och kommunal redovisningslag 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL  

• Interna regelverk och instruktioner 

• Fullmäktigebeslut 

Vi har vidare att bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av 
kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning.  

5. Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning. 

Rapporten är saklighetskontrollerad av Magnus Haraldsson (ekonom). 
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6. Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument så som bokslutsdokumentation inklusive årsredo-
visningen 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma 
om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

• Stickprovsvis granskat specifikationerna till årsbokslutet med tillhörande underlag för 
avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs för 
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen 

• Översiktlig analys av resultaträkningen 

7. Årsredovisningen 

7.1 Allmän bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 
ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

7.2 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för kommunal 
Redovisning, RKR 
I samband med vår granskning av årsredovisningen har en översiktlig avstämning skett av hur 
kommunen tillämpar de rekommendationer som givits ut av Rådet för kommunal Redovisning, 
RKR.  

7.3 Kommunens förvaltningsberättelse 
Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild 
av kommunens resultat och ställning. 

7.4 Balanskravsresultat 
Av årsredovisningen framgår att kommunens balanskravsresultat för 2014 uppgår till 12 781 tkr. 
Till det redovisade resultatet på 12 330 tkr har lagts till nedskrivning av värdepapper med 451 tkr. 
Det finns inget ingående krav på återställande av balanskravsresultat.  

I balanskravsutredningen har man föreslagit en öronmärkning av 8 503 tkr för pensioner i eget 
kapital. Med den föreslagna avsättningen uppgår de öronmärkta vinstmedlen för pensioner till 
27 438 tkr.  
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Kommentar: Öronmärkning för pensioner är möjligt att göra vid ett flertal situationer där ett 
överskott uppkommit. Detta beskrivs i formulär från SKL. I formuläret anges att det är möjligt att 
avsätta ett sådant överskott till den del det överstiger det budgeterade.     

8. Bedömning utifrån fullmäktiges mål 
Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts (lag om kommunal redovisning 4 kap 4 o 5 §§). De mål som skall följas 
upp är de av kommunfullmäktige i årsbudgeten fastställda finansiella målen samt mål och riktlinjer 
för verksamheten. 

8.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning – det 
verksamhetsmässiga perspektivet. 
Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med 
upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.  

I årsredovisningen sker uppföljning på totalt 130 verksamhetsmål för kommunstyrelsen och 
nämnder. Till detta har tillkommit två kommunala bolag med ytterligare 48 mål vilket ger 
sammanlagt 178 mål.  Verksamhetsmålen är indelade i fem olika perspektiv, medborgare/kund, 
verksamhet och utveckling, medarbetare, ekonomi samt miljö. 

Uppföljningen av dessa mål sker i årsredovisningen dels som en sammanfattning där kommunens 
målarbete och årets måluppfyllelse beskrivs på ett övergripande sätt. Under respektive nämnd sker 
en detaljerad uppföljning av hur respektive mål är uppfyllt i tre nivåer, målet uppfyllt, målet delvis 
uppfyllt samt målet inte uppfyllt. En analys och kommentar sker i de flesta fall av de mål som inte 
uppnåtts. 

Sammanfattningsvis kan konstateras följande när det måluppfyllelsen. Av totalt 178 fastställda mål 
uppnås 111 mål (62 %), 53 mål (30 %) uppnås delvis samt 14 mål (8 %) uppnås ej. 

Inom perspektivet medborgare/Kund finns det 52 fastställda mål varav 30 mål (58 %) uppnås, 18 
mål (35 %) uppnås delvis samt 4 mål (8 %) uppnås ej. 

Inom perspektivet verksamhet och utveckling finns det 29 fastställda mål varav 23 mål (79 %) 
uppnås, 3 mål (10 %) uppnås delvis samt 3 mål (10 %) uppnås ej. 

Inom perspektivet medarbetare finns det 36 fastställda mål varav 20 mål (56 %) uppnås, 14 mål 
(39 %) uppnås delvis samt 2 mål (6 %) uppnås ej. 

Inom perspektivet ekonomi finns det 25 fastställda mål varav 17 mål (68 %) uppnås, 4 mål (16 %) 
uppnås delvis samt 4 mål (16 %) uppnås ej. 

Inom perspektivet miljö finns det 36 fastställda mål varav 21 mål (58 %) uppnås, 14 mål (39 %) 
uppnås delvis samt 1 mål (3 %) uppnås ej. 
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 Mål som 
uppnås 

Mål som 
delvis 
uppnås 

Mål som ej 
uppnås 

Totalt 
antal mål 

Kommunstyrelsen 21 (78 %) 6 (22 %) 3 (11 %) 30 

Miljö- och Byggnämnden 14 (93 %) 0 (0 %) 1 (7 %) 15 

Tekniska nämnden 11 (69 %) 5 (31 %) 0 (0 %) 16 

Gymnasie- och utbildningsnämnden 18 (82 %) 3 (14 %) 1 (4 %) 22 

Barn- och skolnämnden 14 (58 %) 4 (17 %) 6 (25 %) 24 

Socialnämnden 12 (52 %) 11 (48 %) 0 (0 %) 23 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB  11 (35 %) 18 (58 %) 2 (6 %) 31 

Helsinge Net Ovanåker AB 10 (59 %) 6 (35 %) 1 (6 %) 17 

Totalt 111 
(62 %) 

53 
(30 %) 

14 
(8 %) 

178 

 

 

8.2 Koncernövergripande styrkort. 
I årsredovisningen har uppföljning av koncernövergripande styrkort tagits fram. Av de 14 
framgångsfaktorer som redovisas anses målet uppfyllt för 12 och delvis uppfyllt för 2. Under 
uppföljning av koncernövergripande styrkort redovisas effektmålen på total nivå först i ett stort 
diagram. De effektmål som är gemensamma redovisas sedan i mindre diagram. Summering av de 
gemensamma målen går inte att göra mot den totala på grund av att nämnderna och bolagen kan 
anpassa sina effektmål till den egna verksamheten och att de därigenom inte överensstämmer med 
övriga. De totala målen överensstämmer med sammanställningen ovan.     

8.3 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning – det finansiella 
perspektivet. 
Enligt lag skall kommuner formulera finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. De finansiella målen syftar till att säkerställa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen 
samt ge kommunen ekonomisk handlingsfrihet och möjlighet till utveckling. De finansiella målen 
skall följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar. 

För 2014 har Ovanåkers kommun fastställt följande finansiella mål vilket framgår av KF § 114, 
2013-12-16 
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• Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella bidrag ska under 
budgetperioden vara högst: 2014: 98,5 %, 2015: 98,0 %, 2016: 98,0 %.  
Kommentar: Utfallet för 2014 är att nettokostnaden är 99,0 %. Trots att man överträffar 
budget med nästan det dubbla så uppnår man inte nyckeltalet. Möjligheten att uppnå 
nyckeltalet bedöms som litet om man inte redan i budgeten har detta nyckeltal i beaktning.   

• Resultatet skall överstiga noll.  
Kommentar: Målet uppnått då det är 12,3 Mnkr.    

• Koncernens resultat ska överstiga 3,3 Mnkr.  
Kommentar: Målet uppnås då det uppgår till 26,1 Mnkr. 

• Skattesats 21,86 %. 
Kommentar: Målet uppnått då skattesatsen är 21,86 %. 

• Investeringarna i kommunens skattefinansierade verksamhet ska understiga 15 Mnkr per 
år sett över en period två år före och två år efter budgetåret. 
Kommentar: Målet uppnås ej (37,8 Mnkr). I protokollet från KF ges i uppdrag till KS att 
inför nästa år se över de finansiella målen för investeringsvolymer.  

• Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA) ska uppgå till 
ungefär 5 Mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret. 
Kommentar: Målet uppnås ej (6,1 Mnkr). Se ovanstående kommentar om investeringar i 
den skattefinansierade verksamheten.  

 

9. Resultaträkning 
Kommunen redovisar ett resultat för år 2014 på 12,3 mnkr. Detta är en positiv avvikelse jämfört 
mot budget med 8,1 mnkr (budget 4,3 mnkr) och en positiv avvikelse med 1,2 mnkr mot den 
prognos som presenterades i delårsrapporten 2014-08-31 som utvisade ett positivt resultat med 11,1 
mnkr. 

9.1 Verksamheten 
Totala kostnader i kommunens driftsredovisning uppgår till 556,8  mnkr jämfört med 546,7 mnkr 
för år 2013. Detta är en ökning med 10,1 mnkr (+1,8 %). Skatteintäkter och generella stadsbidrag 
har ökat med 19,9 mnkr (+3,6 %) jämfört med 2013. Kommunens positiva finansnetto på 6,4 mnkr 
bidrar till finansieringen av verksamhetens kostnader. 

Verksamheten beskrivs i årsredovisningen genom kommunstyrelsens ordförandes inledande text, 
kommunchefens beskrivning, förvaltningsberättelsen och styrelser och nämnders verksamhets-
berättelser. Vi bedömer att denna information i årsredovisningen ger en relevant och rättvisande 
bild av verksamheten. 
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9.2 Nyckeltal driftsredovisning kommunen (i mnkr)  
I nedanstående tabell redovisas budget 2014 inklusive beslutade tilläggsbudgeteringar.  

Nyckeltal driftsredovisningen 
(belopp i mnkr) 

Budget 
2014 

2014 2013 2012 2011 

Verksamhetens nettokostnader 572,3 568,0 546,7 544,0 529,3 
Förändring i %  3,9 0,4 2,8 0 
Skatteintäkter och generella bidrag 573,5 574,0 554,1 538,7 529,3 
Förändring i %  3,6 2,9 1,8 0 
Finansnetto 3,1 6,4 2,1 8,1 -4,5 
Årets resultat 4,3 12,3 9,5 2,7 -4,5 
Nettokostnader och finansnetto i 
relation till skatteintäkter och bidrag, 
% 

99,8 99,0 98,3 101,0 100,8 

Resultat i % av skatteintäkter och  
generella bidrag 

0,8 2,2 1,7 0.5 -0,8 

      
Kommentar: Nettokostnaderna har ökat mer procentuellt än skatteintäkter och generella bidrag 
vilket vägs upp av det positiva finansnettot.  

9.3 Nyckeltal för koncernen 

Resultat före skatt 28,1 17,8 9,9 2,8
Nettokostnader i relation till 
skatteintäkter och bidrag, % 94,0% 94,8% 97,4% 96,7%

 
Kommentar: Nyckeltalen för kommunkoncernen visar på en positiv resultatutveckling. 

9.4 Budgetavvikelser  
Kommunen redovisar ett resultat på totalnivå för 2014 med 12,3 mnkr vilket är en positiv 
budgetavvikelse med 8,1 mnkr då budgeterat resultat var 4,3 mnkr.    
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9.4.1 Budgetavvikelser 
I nedanstående tabell förklaras årets budgetavvikelse på 8,1 mnkr. Under respektive post 
specificeras de största posterna.  

Nämndernas driftsredovisning  
- varav Gymnasie och utbildningsnämnden, 2,0 mnkr 

- varav Kommunstyrelsen 1,8 mnkr 

- vara VA 1,0 mnkr 

- varav Tekniska nämnden -1,1 mnkr 

- varav Barn och skolnämnden -1,1 mnkr 

2,4 mnkr 

 

Projekt 
 

1,7 mnkr 

 

Gemensamma poster (internredovisning) 
 

0,5 mnkr  

Avskrivningar -0,4 mnkr 
 

Verksamhetens nettokostnader, delsumma 4,2 mnkr 

Skatteintäkter och generella stadsbidrag 
  

0,5 mnkr 

Finansnetto 
- varav finansiella intäkter, 2,9 mnkr 
  

3,3 mnkr 

Summa avvikelse mellan budget och utfall för 2014 8,1 mnkr 

Kommentar: Den positiva avvikelsen mot budgeten kommer huvudsakligen från lägre kostnader i 
Gymnasie- och utbildningsnämnden samt Kommunstyrelsen samt att avkastningen på finansiella 
placeringar varit gynnsam.  
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9.4.2 Budgetuppföljning nämnderna 
Nämndernas driftskostnader visar en total positiv avvikelse mot budget med 2,4 mnkr.  

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens driftsredovisning visar en positiv avvikelse mot budget med 1,8 mnkr.   

Miljö- och byggnadsnämnden. 

Miljö- och byggnadsnämndens driftsredovisning visar en negativ avvikelse mot budget med -0,3 
mnkr.  

Tekniska nämnden. 

Tekniska nämndens driftsredovisning visar en negativ avvikelse mot budget med -1,1 mnkr.  

Barn- och skolnämnden. 

Barn- och skolnämndens driftsredovisning visar en negativ avvikelse mot budget med -1,1 mnkr.  

Gymnasie- och utbildningsnämnden. 

Gymnasie- och utbildningsnämndens driftsredovisning visar en positiv avvikelse mot budget med 
2,0 mnkr.  

Socialnämnden. 

Socialnämndens driftsredovisning visar en negativ avvikelse mot budget med -0,2 mnkr.  

9.4.3 Skatteintäkter   
Skatteintäkterna visar en negativ avvikelse mot budget med -0,5 mnkr. Inkomstutjämning visar en 
positiv avvikelse mot budget med 0,9 mnkr. Kommunal fastighetsavgift visar en positiv avvikelse 
mot budget med 0,5 mnkr. Totalt är skatter och generella bidrag 0,5 mnkr bättre än budget.  

9.4.4 Av- och nedskrivningar  
Kostnader för av- och nedskrivningar är 0,4 mnkr högre än budget. 

9.4.5 Finansiella intäkter och kostnader 
Kommunens finansnetto för 2014 uppgår till 6,4 mnkr (fg år 2,1 mnkr) vilket är 3,3 mnkr bättre än 
budget.   

10. Balansräkning 
I samband med vår granskning av bokslut och årsredovisning har vi granskat underlag i form av 
specifikationer och beräkningar till de olika balansposterna. I stort bedömer vi bokslutet som väl 
periodiserat och dokumenterat. 
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10.1 Nyckeltal kommunen 

Belopp i mnkr 2014 2013 2012 2011 
Balansomslutning  516,8 573,6 536,6 506,3 
Eget kapital inkl pensionsskuld 1) 31,8 8,7 16,7 13,6 
Soliditet inkl ansvarsförbindelse 6,2 % 1,5 % 3,1 % 2,7 % 
Omsättningstillgångar  132,5 201,7 187,2 173,9 
Kortfristiga skulder 114,8 182,2 164,1 142,4 
Balanslikviditet 115,4 % 111 % 114 % 122 % 
Årets resultat 12,3 9,5 2,7 -4,5 
     

1) Eget kapital har redovisats efter avdrag för den pensionsskuld som upptagits som ansvarsförbindelse. 

Kommentar: Kommunens soliditet har ökat från 1,5 % till 6,2 %. Detta beror på förutom det positiva 
resultatet på att den skuld för pensioner som redovisas som ansvarsförbindelse har minskat. Vi ser 
en att den trenden med sjunkande balanslikviditet har brutits i år. 

10.2 Nyckeltal koncernen 

Belopp i mnkr 2014 2013 2012 2011 
Balansomslutning  982,6 993,5 879,7 851,7 
Eget kapital inkl pensionsskuld 1) 91,6 42,7 81,6 36,8 
Soliditet inkl ansvarsförbindelse 9,3 % 4,3 % 9,3 % 4,3 % 
Omsättningstillgångar  161,1 211,2 157,9 153,3 
Kortfristiga skulder 161,6 208,7 158,6 142,8 
Balanslikviditet 99,7 % 101,2 % 99,6 % 107 % 
Årets resultat 26,1 16,6 8,2 1,7 
     

1) Eget kapital har redovisats efter avdrag för den pensionsskuld som upptagits som ansvarsförbindelse. 

Kommentar: Kommunkoncernens soliditet har ökat från 4,3 % till 9,3 %. Balanslikviditeten har 
minskat något. 

11. Kassaflödesanalys 
Kommunen och koncernen använder kassaflödesanalyser för att beskriva in- och utbetalningar 
under året samt förklara förändringen av likvida medel mellan årets ingång och utgång. Likvida 
medel innehåller även kortfristiga placeringar, dvs. placeringar i värdepapper som på kort tid är 
omsättningsbara till likvida medel. För 2014 redovisar kommunen ett negativt kassaflöde på hela 
66,0 mnkr (fg år +65,8 mnkr). Till stor del beror detta på investeringar och en amortering av skulder.  
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12. Investeringsredovisning 
Totala investeringar under 2014 uppgår till 36,0 mnkr mot en budget (inkl kvarvarande 
budgetmedel från tidigare år) 58,0 mnkr vilket är en positiv avvikelse på 22,0 mnkr. 

13. Särredovisning VA-verksamheten 
Vi har översiktligt granskat kommunens särredovisning av VA- verksamheten. Från 2009 sköts 
driften av VA verksamheten via det delägda bolaget Helsinge Vatten AB. Från och med 2010 
redovisas inga detaljerade resultat- och balansräkningar för VA-verksamheten i kommunens 
årsredovisning. Dessa finns upprättade och är tillgängliga hos kommunen.  
För 2014 redovisar verksamheten som redovisas inom kommunen ett överskott med 1 047 tkr och 
därmed är det egna kapitalet i VA-verksamheten återställt.  

14. Sammanställd redovisning 
I den kommunala redovisningslagens 8 kap stadgas om sammanställd redovisning, dels i form av 
gemensam förvaltningsberättelse (1 §) och dels i form av sammanställda resultat- och 
balansräkningar (2§). Syftet är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska ställning 
och åtaganden. Kommunkoncernen redovisar för 2014 ett resultat på 26,1 mnkr efter skatt (fg år 
15,6 mnkr). 

15. Uppföljning av synpunkter i 2013 års bokslutsrapport 
Vi har föregående år påtalat att öronmärkning av eget kapital för pensioner skall beslutas av 
kommunfullmäktige och att avsättning endast är möjlig till den del av resultatet som överstiger 
budgeterad vinst. Vi ser positivt på att dessa synpunkter har tillvaratagits.   
 

Edsbyn, dag som ovan 

 

KPMG 

 
Magnus Larsson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 

 
Sven-Erik Mårtensson 
Auktoriserad revisor 
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