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1 Sammanfattning och bedömning
EY har på uppdrag av revisorerna i Västervik kommun granskat kommunens räkenskaper,
årsbokslut och styrelsens årsredovisning per 31 december 2019. Granskningen har genom-
förts i enlighet med rekommendationer från normgivande organ och med beaktande av god
revisionssed.

Efter genomförd granskning bedömer vi att:

Den finansiella redovisningen har i allt väsentligt tagits fram i enlighet med Lag om
kommunal bokföring och redovisning, god redovisningssed och kommunens centrala
riktlinjer.

Räkenskaperna och kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild av 2019 års
resultat och ställning per 2019-12-31.

Mål för god ekonomisk hushållning har fastställts av kommunfullmäktige och följts
upp av kommunstyrelsen.

Kommunen uppnår de finansiella målangivelserna som har satts upp för 2019.

Det lagstadgade balanskravet har uppnåtts.

Det på ett övergripande plan föreligger en tillfredsställande intern kontroll, men där
vissa förbättringsområden fortsatt finns.

2 Inledning

2.1 Bakgrund
Revisionen skall enligt kommunallagen årligen pröva om verksamheten sköts på ett ändamåls-
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och
om den interna kontrollen är tillräcklig.

För att revisionen skall kunna uttala sig om räkenskaperna för 2019 varit rättvisande och om
verksamheten sköts från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, genomförs denna gransk-
ning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll för Västervik kommun 2019. Under året
har vi dessutom granskat delårsbokslutet per 31 augusti 2019 som avrapporterades till reviso-
rerna den 8 oktober 2019.

2.2 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och om årsredovis-
ningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (KRL).

Därtill skall en bedömning göras om resultatet är förenligt med av fullmäktige fastställda mål
för god ekonomisk hushållning.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
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Har den finansiella redovisningen tagits fram i enlighet med Lag om kommunal redo-
visning och god redovisningssed?

Föreligger rättvisande räkenskaper?

Är redovisat resultat förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för god ekono-
misk hushållning?

Har balanskravet uppnåtts?

Föreligger en tillfredsställande intern kontroll?

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar.

2.3 Avgränsning och ansvar
Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

Ansvaret för upprättande av årsredovisningen och för att kommunen har rättvisande räken-
skaper ligger på kommunstyrelsen.

2.4 Revisionskriterier
Granskningen har skett i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision,
Revisionsreglementet samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

SKYREV:s (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorers) utkast till ”Vägledning för re-
dovisningsrevision i kommuner och Kommun” har tillämpats i allt väsentligt vid granskningen
och beaktar vad SKYREV föreskriver med anledning av att ISA (International Standards on
Auditing) kan vara vägledande och tillämpas i revisioner inom såväl privat som offentlig sektor.

Vid vår granskning av årsredovisningens förvaltningsberättelse granskar vi finansiell informat-
ion som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar i
förvaltningsberättelsen har vi läst och bedömt med fokus på om beskrivningarna är förenliga
med årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens ansvar för rättvisande räkenskaper och årsredovisningen regleras i följande lagar,
mål och normer, vilka utgör den norm/de kriterier som granskningens resultat värderas mot:

� Lag om kommunal bokföring redovisning (KRL), kap 9.

� Kommunallagen, kap 6, 8 och 9

� Kommunens fastställda mål för god ekonomisk hushållning

� God redovisningssed

2.5 Genomförande och avgränsningar
Granskningen är utförd i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Detta innebär
att revisionen planerats och genomförts på ett sådant sätt att den skall upptäcka om informat-
ionen i årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter. Riskbedömningen är central i vår
metod.
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Granskningen har genomförts genom analytisk granskning av resultaträkningen och dess kon-
ton samt genomgång av balansposter och bokslutsbilagor. Vidare har granskning skett av in-
gående balanser mot föregående årsbokslut. Vi har även granskat tillämpade redovisnings-
principer i syfte att säkerställa att dessa tillämpats rättvisande och i konsekvens med tidigare
år.

Siffermaterialet i årsredovisningen har kontrollerats mot kommunens huvudbok. Härtill har vår
granskning tillgodosett att årsredovisningen innehåller den information som krävs enligt gäll-
ande lagtexter och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap 2 §, granskat om resultatet i årsredovisningen
är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer. Analys har gjorts beträffande fullmäk-
tiges fastställda mål i årsbudget i förhållande till avrapportering av måluppfyllelse i årsredovis-
ningen. Därutöver har formen på avrapporteringen och styrelsens egen analys avseende
måluppfyllelse granskats. Syftet är att få en uppfattning om fullmäktige ges rimliga förutsätt-
ningar för att kunna bedöma måluppfyllelsen utifrån den avrapportering som lämnas.

Rapporten har kommunicerats med kommunens centrala ekonomiledning.

3 Rättvisande räkenskaper

3.1 Bokslutsprocessen
Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att kommunen förfogar över kompetent
personal för den ekonomiska rapporteringen. Kommunen bedöms härtill ha en väl utvecklad
och fungerande bokslutsprocess. Dokumentationen och kvaliteten i bokslutet bedöms över lag
hålla hög nivå och granskningen har inte påvisat något annat än att deadlines och uppsatt
tidplan har efterföljts.

3.2 Ny lag om kommunal bokföring och redovisning
Riksdagen beslutade i maj 2018 om en ny kommunal redovisningslag, Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning, som gäller från räkenskapsåret 2019. Lagen behandlar
bland annat bokföring och arkivering, bestämmelser om årsredovisning, värdering, kassaflö-
desanalyser, sammanställda räkenskapsformer samt regler kring delårsrapport.

De nya reglerna innebär bland annat följande. För resultaträkningen införs nya resultatnivåer
i form av Verksamhetens resultat samt Resultat efter finansiella poster. För balansräkningen
innebär den nya lagen ingen ändring i sak avseende dess uppställningsform. Några nya krav
på notuppgifter har tillkommit. Vid värdering av tillgångar och skulder återfinns en väsentlig
förändring gällande finansiella instrument och förändringar i omräkning av utländsk valuta.
Bestämmelser om värdering av gåvor och om avsättningar införs i lagen.

I den nya lagen införs ett kapitel om drift- och investeringsredovisning. Detta motsvara reg-
lerna i den tidigare lagens 4 kapitel 2 – 3 §§, men utgör numera självständiga delar av årsre-
dovisningen. Lagtexten ger inte någon detaljerad vägledning hur uppställningen ska utfor-
mas. RKR har tagit fram ett utkast till rekommendation om Drift- och investeringsredovisning.

Vår granskning har visat att kommunen vid upprättande av årsredovisningen i allt väsentligt
efterlever de nya reglerna i LKBR.
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3.3 Efterföljsamhet av riktlinjer
För de fall det förekommer avsteg från Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
och Rådet för kommunal redovisning (RKR:s) rekommendationer, ska skäl för detta anges i
årsredovisningen.

Vår granskning har inte påvisat några gjorda avsteg som inte har redogjorts för i årsredovis-
ningen.

3.4 Förändrade redovisningsprinciper
I syfte att säkerställa jämförbarheten mellan år är det av stor vikt att oförändrade redovisnings-
och värderingsprinciper för bokslutens upprättande gäller mellan år. För de fall förändringar
skett skall dessa, samt skälen härtill, tydligt anges i årsredovisningen. Vidare skall, i enlighet
med god redovisningssed, jämförelsetal för tidigare år räknas om i enlighet med den nya till-
lämpade principen.

Västerviks kommun (socialnämnden) har ändrat principer för intäktsredovisning av avgifter så
att perioden omfattar januari – december. Detta innebär att årets resultat har påverkats positivt
av en månads fakturering.

I övrigt har vår granskning har inte identifierat några förändrade redovisningsprinciper.

3.5 Årsredovisningen
Årsredovisningen bedöms vara upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning och i överensstämmelse med god redovisningssed.
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3.6 Resultaträkningen

3.6.1 Översiktlig sammanställning av resultat

Årets redovisade resultat framgår av årsredovisningens resultaträkning och tillsammans med
kommentarer för nämnderna framgår de bakomliggande faktorerna till det redovisade resulta-
tet. I avsnittet för den finansiella analysen redogör kommunen för årets resultat och för ett antal
nyckeltal, såsom exempelvis nettokostnadsandel, soliditet och likviditet.

Årets resultat har i jämförelse med föregående år förbättrats med 20,9 mnkr. Orsakerna till
resultatförbättringen är flera. Bland intäkter märks ökning av taxor och avgifter motsvarande
10 %, vilken delvis beror av en ändrad redovisningsprincip. Bidrag, huvudsakligen från Migrat-
ionsverket, minskar med 34,3 mnkr eller 18 %. Föregående år erhölls bidrag från Boverket
(byggbonus) och Myndigheten för säkerhet och beredskap (Flatvarp), vilket ger lägre intäkter
i jämförelse med föregående år.

Personalkostnaderna ökar med 27,8 mnkr och består i en generell löneökning på ca 2,5 %,
med minskning av antalet årsarbetare med 28 personer. Vi noterar även en ökning av kostna-
der för sjuklön. Övriga kostnader ligger i nivå med föregående år. Vi noterar lägre kostnader
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för försörjningsstöd (-2,8 mnkr), lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (11,9 mnkr) samt
högre konsultkostnader (6,7 mnkr). Årets resultat har även belastats med kostnader för ned-
skrivning av materiella anläggningstillgångar och kommenteras nedan i avsnitt 3.6.1.

Skatteintäkter har redovisats i enlighet med gällande rekommendationer och baseras på nat-
ionella uppgifter från SKL. Den slutliga avräkningen för 2018 är negativ, -37 kronor per invå-
nare och även den preliminära avräkningen för 2019 blev negativ, 430 kronor per invånare.
Den sammanlagda effekten på årets resultat uppgår till -14,9 mnkr.

I delårsbokslutet prognostiserades ett positivt helårsresultat på 21,4 mnkr. Faktiskt utfall 2019
blev något bättre (33,8 mnkr). Vi har inte identifierat någon enskilt stor orsak till prognosavvi-
kelsen, utan konstaterar en viss försiktighet i lämnad prognos under året.

Nämndernas resultat jämfört med budget uppgår till -6,4 mnkr att jämföra med föregående års
avvikelse på 6,3 mnkr. Förklaringar och information om avvikelserna framgår av respektive
nämnds verksamhetsberättelse i årsredovisningen. Budgetavvikelsen per nämnd fördelas en-
ligt nedan:

Kommunstyrelsen uppvisar en positiv avvikelse mot budget som främst hänförs till enheten
arbete och kompetens och högre statsbidrag för integrationsenheten. Kommunstyrelsen be-
lastas med kostnader för utrangering av inventarier i samband med genomgång av anlägg-
ningsregistret. I övrigt redovisas inga väsentliga avvikelser jämfört med budget.
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Socialnämnden har ianspråktagit resultatutjämningsfonden (RUF) med 7,0 mnkr och redovi-
sar därför endast ett lägre underskott i förhållande till budget. Utan hänsyn till RUF är nämn-
dens underskott 9,1 mnkr. En av orsakerna uppges vara att volymökningar för externa place-
ringar har medfört högre kostnader. Åtgärder i form av översyn av arbetsprocesser har inletts
under året för att minska kostnaderna. Övriga bidragande orsaker till underskott är kostnader
för hyrpersonal och hjälpmedelskostnader. Ändrade redovisningsprinciper för intäktsredovis-
ning har påverkat resultatet positivt (3,9 mnkr).

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om -5,2 i jämförelse med budget,
inklusive ianspråktagande av RUF på 4,6 mnkr. Den största budgetavvikelse redovisas inom
grundskola/fritidshem som visar underskott om 14,4 mnkr. Under hösten har handlingsplaner
upprättats som innefattar bland annat anställnings- och inköpsstopp. Effekterna inom grund-
skolan har inte varit tillräckliga för att få en budget i balans till årsskiftet. Resultaten inom för-
skolan har dock varit mer positiva och enheterna uppnår sammantaget en budget i balans.

Bland övriga avvikelser redovisas schablonfördelning av omkostnadspålägg för personal-
kostnader.

3.6.2 Utförd granskning av resultaträkningen

Förutom en genomförd analytisk granskning av intäkts- och kostnadsslagen i resultaträkningen
har vi utfört en avstämning av kommunens finansiering visavi staten. Vår genomförda gransk-
ning har inte påvisat några avvikelsenoteringar i förhållande till hur kommunens samlade bud-
getavvikelse har redovisats och presenterats i årsredovisningen.

3.7 Balansräkningen
Den genomförda granskningen av balansräkningen har tagit sin utgångspunkt i att söka svar
på stora och/eller oväntade avvikelser jämfört med tidigare perioder.

Kommunens balansräkning har härefter substansgranskats utifrån gjorda balanskontoutred-
ningar. Vi har kontrollerat att samtliga balanskonton är avstämda och verifierade med underlag
som styrker existens och värdering. För granskning av balansräkning har en jämförande analys
tagits fram.

Vår genomförda granskning har inte påvisat några väsentliga avvikelsenoteringar i förhållande
till hur kommunens redovisat substansen av tillgångar och skulder i årsredovisningen.

3.7.1 Materiella anläggningstillgångar

Föregående år rekommenderade revisionen att kommunens anläggningsregister i vissa avse-
enden behöver kompletteras med information för att fullt ut uppfylla god redovisningsstandard.
Arbete har pågått under 2019 och beräknas slutföras under 2020.

Föregående år påbörjades en genomgång av kommunens anläggningsregister. Som en följd
av detta identifierade ekonomienheten tillgångar som inte borde vara aktiverade. Dessa fel har
tidigare uppstått av olika anledningar, och ledde till en nedskrivning med 13,5 mnkr. Under
2019 har arbetet fortsatt och ytterligare tillgångar som inte borde aktiverats har identifierats.
Nedskrivningen påverkar årets resultat med 11,5 mnkr.

Vi noterade föregående år transaktioner som troligen borde aktiveras som en anläggningstill-
gång, men som belastat resultatet som en kostnad. Kommunens ekonomienhet bedömde efter
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en övergripande analys att eventuella fel av detta slag inte kan vara väsentliga. Vi rekommen-
derade en förstärkt kontroll i samband med bokslutet, vilket ekonomienheten hörsammat. Inga
väsentliga poster har identifierats.

Nedanstående tabell visar de enskilt största investeringarna under året.

3.7.2 Exploateringsfastigheter

Tomter som kommunen äger men vars syfte är att avyttras ska redovisas som omsättningstill-
gång vilket bl a framgår av RKR:s idéskrift Redovisning av kommunal markexploatering. I kom-
munens balansräkning finns inga exploateringsfastigheter redovisade som omsättningstill-
gång. Årets ersättning för avyttring av exploateringsfastigheter uppgår till 5,0 mnkr. Detta tyder
på att omsättningstillgångar borde ha funnits alternativt finnas. Vi rekommenderar kommunen
att se över sina exploateringsfastigheter för att erhålla rätt klassificering i balansräkningen.

3.7.3 Interima fordringar

Projektrelaterade bidrag periodiseras som upplupna intäkter i den mån de inte erhållits från
bidragsgivare. Vi har utfört substansinriktade granskningsåtgärder där stickprov tagits på upp-
bokade poster. Vi har kunnat utföra de granskningsåtgärder som bedömts nödvändiga utan att
identifiera någon väsentlig risk för felaktigheter i årsbokslutet 2019. Vi har dock noterat ett
förbättringsbehov i rutinen kring hantering av dessa periodiseringar genom en mer strukturerat
dokumentation för respektive projekt. Det skulle möjliggöra att effektivt kunna följa signerade
avtal mot erhållna bidrag samt nedlagda kostnader mot underliggande fakturaunderlag

3.7.4 Avsättningar

Kommunens avsättningar för pensioner och löneskatt uppgår till 129,0 mnkr (125,1 mnkr).

Avsättning för återställning av deponi har minskat med 6,4 mnkr. Ursprunglig bedömning av
kvarvarande sluttäckningskostnader kvarstår.
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4 Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har granskats genom uppföljning av ingående värden från
kommun respektive bolagskoncern. Elimineringsposter har granskats och avstämning har
skett mot tidigare fastställda principer. Vid granskningen har inga väsentliga iakttagelser gjorts.

4.1 Bedömning
Kommunen bedöms som helhet ha en väl utvecklad och fungerande bokslutspro-
cess.

Vår utförda granskning har inte identifierat några förändrade redovisningsprinciper av
väsentlig karaktär.

Granskningen har inte påvisat några avvikelser från centrala instruktioner eller norm-
givning/riktlinjer som har föranlett väsentliga fel i bokslutet.

Efter utförd granskning bedömer vi att kommunens resultat- och balansräkning ger
en rättvisande bild av resultatet för 2019 och ställning per 2019-12-31.

5 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunlagen fastställs att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet och att kommunen för verksamheten ska ange mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål anges. Fullmäktige skall
fastställa dessa mål och uppföljning skall göras i delårsbokslut och i årsredovisning. Reviso-
rerna skall granska och bedöma måluppfyllelsen. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar
både finansiella mål samt verksamhetsmål.

Av årsredovisningen framgår att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet omfattar kommunens
finansiella ställning och utveckling. Verksamhetsperspektivet inriktas mot kommunens för-
måga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

I årsredovisningen framgår att kommunen bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås.
Det framgår att det för 2019, i jämförelse med föregående år, var ett bättre ekonomiskt resultat
för såväl kommunen som för hela koncernen. Kommunfullmäktige beslutade om två finansiella
mål inför 2019.

5.1 Verksamhetsmål
De mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt för Västerviks kommun framgår av do-
kumentet ”Budget 2019, ekonomisk planering 2020–2021 visioner, prioriteringar och resurser”.
Målen utgår ifrån kommunens åtta prioriterade områden. Dessa områden utgörs av:

Samverkan och innovation- för en tryggare välfärd

Kommunikationer – närmare varandra och omvärlden

En attraktiv och trygg kommun där människor vill bo, jobba och leva

Vi visar vägen mot en hållbar miljöutveckling
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Ett näringsliv i tillväxt i en hållbar kommun

Utbildning och kompetens i toppklass

En rik och varierad kultur och fritid

Alla är delaktiga och känner trygghet

Inom respektive område har kommunfullmäktige antagit ett antal mål och uppdrag som respek-
tive nämnd och bolag ska konkretisera, utveckla och anpassa till sina respektive verksamheter.
I 2019 års budget framgår totalt 24 mål kopplade till områdena, inklusive två finansiella mål.
Därutöver framgår det att kommunstyrelsens förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen och bolagen tilldelas sammanlagt 20 uppdrag.

I årsredovisningen görs en redovisning av måluppfyllelsen för samtliga mål och uppdrag som
har fastställts i budgeten.  För varje mål och uppdrag uppges om målet är uppfyllt (Ja/Nej) samt
kommentarer till utfallet. I nedanstående diagram redovisas en sammanställning över hur
många mål och uppdrag som är uppfyllda/ej uppfyllda.

Av de mål som framgår av 2019 års budget är bedöms 19 mål vara uppnådda, vilket motsva-
rar 79 procent. De 5 mål som inte uppnås är följande:

 Hållbart Medarbetar Engagemang ska vara högre än rikssnittet.
 Sjukfrånvaron ska vara minst 0,5% lägre än riksgenomsnittet och lägre än föregå-

ende år.
 Positivt flyttnetto
 Eftergymnasial utbildning ska erbjudas med 2 500 platser år 2030. Delmål för 2019 är

600 platser.
 Minska medborgarnas bruk av tobak och alkohol.

I kommentarerna till målen gällande minskningen av tobak och alkohol framgår att mätningar
saknas. Det framgår inte på ett tydligt sätt vilka åtgärder som kommunen planerar att vidta
för att nå måluppfyllelse för dessa mål.

Av de 20 uppdragen som framgår i 2019 års budget bedöms 70 procent uppfyllda. De upp-
drag som inte bedöms vara uppfyllda utgörs av:

Uppfyllt
19

stycken,
79%

Inte
uppfyllt -
5 stycken,

21%

Mål

Uppfyllt Inte uppfyllt

Uppfyllt
14

stycken,
70%

Inte
uppfyllt-

6 stycken,
30%

Uppdrag

Uppfyllt Inte uppfyllt
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 Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram en strategi för utveckling av
den eftergymnasiala utbildningen i kommunen. Vi ser helst utvecklingen i ett samar-
bete med övriga kommuner inom Campus i Småland Västervik Miljö & Energi AB ges
i uppdrag att utreda möjligheterna till en solenergisatsning.

 Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att göra en översyn av folkhälsostrate-
giska styrdokument i kommunen

 Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda en idrotts- och fritidsstrategi
 Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av ett

citybad centralt i Västerviks stad
 Bolagen tar ledningen när det gäller att ställa om Västerviks kommun mot ett mer

hållbart samhälle.

5.2 Finansiella mål
Kommunen har två fastställda finansiella mål som utvärderas i årsredovisningen. Målen är
formulerade enligt följande:

5.3 Balanskravet
Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat enligt Kommunal-
lagen 11 kap. 12 §. Avstämning av balanskravet skall göras i årsredovisningen.

Årets balanskravsresultat uppgår till 28,8 mnkr efter justering för realisationsvinster. Det finns
inga underskott att återställa, kommunen uppfyller balanskravet. Se tabell nedan.



14

Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll 2019, Västerviks kommun

5.4 Bedömning
Kommunstyrelsens sammanfattande bedömning av god ekonomiska hushållning för Väster-
viks kommun framgår av årsredovisningen. Kommunen uppnår båda de finansiella målen och
huvuddelen av verksamhetsmålen. Styrelsen noterar en stark och stabil ekonomisk ställning
med goda resultatnivåer de senaste åren, en positiv utveckling av soliditeten, låg skuldsätt-
ningsgrad samt ett positivt resultat för 2019.

Balanskravet är uppfyllt för verksamhetsåret 2019 och det finns inga tidigare förluster som
behöver återställas.

Mot bakgrund av ovanstående gör vi ingen annan bedömning än kommunstyrelsen.

Kristina Lindstedt
Auktoriserad/certifierad revisor


