
 SKRIVELSE 1  

Datum   

2021-04-26   

Till För kännedom 

  

Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Krokoms kommun | Postadress 835 80 Krokom | Besöksadress Offerdalsvägen 8 
Tel. 0640-161 00 | Fax 0640-161 05 | krokoms.kommun@krokom.se | www.krokom.se  

 

 

K
R

O
K

O
M

1
0
0
0
, 

v
1
.0

, 
2
0
1
3
-0

3
-0

8
  

  
 

Rapport – Granskning av bokslut och årsredovisning per 
2020-12-31 

Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 

bokslut och årsredovisning per 2020-12-31. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser och 

de rekommendationer som lyfts fram i rapporten.  

Svar önskas senast den 8 september 2021. Av svaret bör det framgå vilka 

eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

 

För Krokoms kommuns revisorer 

 

 

Britt Carlsson  Björn Skoogh 

Ordförande   Vice ordförande 
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Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har 
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och god redovisningssed med några undantag, se avsnitt 2.2.

Vi har, utöver vad som nämns ovan, inte identifierat några väsentliga 
felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet 
inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning.

Årsredovisningen har inte avlämnats i tid till fullmäktige och revisorerna 
i enlighet med 11 kap. 20 §, KL.

Resultat och prognos

Kommunens resultat för året uppgår till 16,5 mnkr, vilket är 29,3 mnkr 
högre än samma period förra året. Det beror främst på 
kostnadsersättningar kopplade till coronapandemin på ca 18,1 mnkr och 
extra generella statsbidrag på ca 28,1 mnkr.

Kommunstyrelsen uppvisar en budgetavvikelse på 8,8 mnkr,  
socialnämnden om -7,5 mnkr, samhällsbyggnadsnämnden om 1,5 
mnkr, bygg- och miljönämnden om 1,1 mnkr och barn- och 
utbildningsnämnden om -1,7 mnkr. 

Balanskravet

Kommunens överskott för året uppgår till 16,5 mnkr. Efter justeringar på 
5,4 mnkr och avsättning till RUR på 5,95 mnkr uppgår 
balanskravsresultatet till 15,95 mnkr.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten 
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för 
god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen för god ekonomisk hushållning. 

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att vi inte kan bedöma om 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
fastställda verksamhetsmålen. 

Sundsvall 2021-04-26

Kristoffer Bodin
Auktoriserad revisor/certifierad kommunal revisor

Mikael Lindberg
Kommunal revisor/kundansvarig
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning 
har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner 
och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

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

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 
började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag 
(LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner
• Fullmäktigebeslut

Vi har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.



5

Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. 
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen 
eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Kassaflödesanalys
• Noter
• Drift- och investeringsredovisning
• Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstepersoner
• 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
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
• Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas 
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och RKR R15 Förvaltningsberättelse med vissa avvikelser. 

Några av de brister vi funnit är att:

- Obligatoriska rubriker saknas.

- Förvaltningsberättelsen presenteras inte i omedelbar anslutning till räkenskaperna.

- Investeringsredovisningen ingår i förvaltningsberättelsen och presenteras inte som separat rapport i enligt med LKBR.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över alla förändringar som LKBR och rekommendation RKR R15 innebär för årsredovisningen. 

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen huvudsak efterlever LKBR och RKRs rekommendationer 
med vissa undantag. Undantagen är att årsredovisningen inte avlämnats i tid till fullmäktige och revisorerna i enlighet med 11 kap. 20 §, KL. 

Fler undantag som kommunen redogör för under ”Redovisningsprinciper” är redovisningen av komponentindelning före år 2016, redovisning av 
exploateringsfastigheter samt redovisningen av finansiell leasing. Ett undantag som inte kommunen tar upp i avsnittet är att kommunen inte 
redovisar avsättningar för återställande av deponier efter RKR R9. Hela förpliktelsen per balansdagen är inte uppbokad vilket innebär ett fel på 2,2 
mnkr. 

Vi noterar också att uppgifter om kostnaden för räkenskapsrevisionen framgår under not 1 ”Externa kostnader/intäkter i verksamheterna”. Dessa 
uppgifter ska dock redovisas i egen not.

Vi rekommenderar kommunen att gå igenom redovisningsprinciper och upplysningar för att säkerställa att årsredovisningen efterlever LKBR och 
RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som 
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt 
KL 11 kap 13 §. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 16,5 mnkr. Vid 
avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om -1,3 mnkr, realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet återförs med 6,7 mnkr 
varvid balanskravsresultatet efter justeringar uppgår till 21,9 mnkr. Kommunen gör en avsättning till RUR med -5,95 mnkr. Årets balanskravs-
resultat uppgår därmed till 15,95 mnkr.

RUR uppgår totalt till 22,65 mnkr.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.

Det finns ett negativt balanskravsresultat om -12,8 mnkr att återställa från tidigare år. I och med årets balanskravsresultat på 15,95 mnkr bedöms 
det negativa balanskravsresultatet som återställt.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta 
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi 
bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

Kommunfullmäktige har i budgetdokumentet ”Rambudget 2020 – Plan 
2021-22” fastställt följande finansiella mål:

• Resultat – Kommunens ekonomiska resultat ska uppgå till 1 % av 
skatte- och statsbidragsintäkter (10,0 mnkr). Utfall 16,5 mnkr. Målet 
bedöms uppnått.

• Likviditet – ska motsvara en månads lönekostnader sett under en 
treårsperiod (40 mnkr). Utfall 67 mnkr. Målet bedöms som uppnått.

• Soliditet/egenfinansieringen ska vara minst 35 %. Utfall 41 % (1,9 % 
inkl. ansvarsförbindelsen). Målet bedöms som uppnått.

Kommunens bedömning är att alla finansiella mål har uppnåtts.

I budgeten redovisas kommunstyrelsens strategiska finansiella mål men 
begreppet god ekonomisk hushållning finns inte i dokumentet. 
Vi anser, likt föregående år, att kommunfullmäktiges beslut om 
finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning behöver 
tydliggöras. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen för god ekonomisk hushållning. 

2.4.2 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har i ”Rambudget 2020, plan 2021-2022” fastställt 
nio förändringsmål uppdelade i tre målområden:

Hållbar tillväxt och utveckling:

• Antalet invånare ska utvecklas till minst 15 225 st år 2020. Inget 
mätbart utfall.

• Utbud och bredd av bostäder ska öka. Inget mätbart utfall.

• Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten 
samt den upplevda smidigheten ska öka. Inget mätbart utfall.

• Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka. Utfall 
215,3 (224,7). Målet bedöms som inte uppnått.

• Med utgångspunkt ifrån Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och 
rättvis kommun med fokus på minskat miljö- och klimatavtryck samt 
förbättrad hälsa för den äldre och yngre åldersgruppen. Inget mätbart 
utfall.

Medborgare i fokus:

• Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling 
ska öka. Inget mätbart utfall.

• Andelar privata utförare av kommunala tjänster ska öka. Inget 
mätbart utfall.

Laget med förmåga och energi:

• Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus 
och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning. 
Inget mätbart utfall.

• Förbättrad kostnadskontroll och utvecklingsarbete för att möjliggöra 
kostnadsmedvetenhet och förändring. Inget mätbart utfall.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål forts.

Kommunen har bedömt två mål som gröna, sex som gula och en som 
röd. Det framgår inte vad färgerna indikerar. 

Förändringsmålen redovisas i dokumentet ”Rambudget 2020 – Plan 
2021-2022” men det framgår inte om målen har koppling till god 
ekonomisk hushållning.  Vi anser att kommunfullmäktiges beslut om 
verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning behöver 
tydliggöras. Vidare anser vi att kommunstyrelsen bör göra en 
sammanfattande bedömning av om kommunen har uppnått en god 
ekonomisk hushållning eller ej. 

Likt föregående år kan vi inte bedöma resultatet i årsredovisningen med 
avseende på verksamhetsmålen. Det är inte möjligt att objektivt verifiera 
utfallet av målen då flertalet mål saknar mätbara indikatorer. 

Vår sammanfattande bedömning är att vi inte kan bedöma om resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmålen. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

Årets resultat uppgår till 16,5 mnkr vilket är 9,2 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 7,3 mnkr. Verksamhetens intäkter har ökat med 
ca 7,4 % (15,5 mnkr) medan kostnaderna har ökat med ca 2,0 % (23,9 mnkr) jämfört med fg år. Ökningen av intäkter avser främst intäkter 
kopplade till coronapandemin. Kommunen har mottagit kostnadsersättning för sjuklöner med ca 12 mnkr vara ca 7,7 mnkr är utfördelade på 
verksamheterna. Kommunen har återsökt ca 14,8 mnkr i merkostnader för Covid-19 men endast intäktsfört 6,1 mnkr. Resterande 8,7 mnkr 
har kommunen bedömt som osäkra. I övrigt har även bidrag från Försäkringskassan ökat med 4,3 mnkr. Vissa intäkter har minskat, främst 
bidrag från Migrationsverket med -10,2 mnkr.

Kommunen har fått extra generella statsbidrag på 28,1 mnkr kopplade till coronapandemin.

Kostnadernas ökning är främst hänförliga till de ökade kostnaderna för personal samt förbrukningsmaterial. Vissa kostnader har minskat t.ex. 
externa placeringar samt el- och värmekostnader. I avskrivningskostnaderna finns en nedskrivning på -6,1 mnkr som härrör till 
projekteringskostnader för ett nytt äldreboende som istället lades ut på entreprenad. 

Större budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst kommunstyrelsen där det finns en positiv budgetavvikelse på 8,8 mnkr. 
Socialnämnden  visar på en negativ budgetavvikelse om -7,5 mnkr. Mindre avvikelser avser samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och 
miljönämnden som uppvisar ett överskott med 1,5 mnkr respektive 1,1 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett underskott med 
-1,7 mnkr.   

För kommunstyrelsen beror överskottet i huvudsak på minskade kostnader för kurser och konferenser, uppskjutna IT-projekt och vakanta 
tjänster.
För socialnämnden beror underskottet i huvudsak på ökade kostnader inom särskilt boende och stöd och service. Inom särskilt boende beror 
det på vikarekostnader och skyddsmaterial kopplat till coronapandemin. Inom Stöd och service är det främst dubbelbemanning inom 
gruppboendeverksamheten samt ett försenat öppnande av ett gruppboende som lett till ökade kostnader. Kostnaderna för externa placeringar 
har dock minskat. Socialnämnden har fått extra medel om totalt 8,1 mnkr för att täcka upp merkostnader för coronapandemin.

Gemensamma anslag uppvisar en negativ budgetavvikelse med -16,3 mnkr. Det beror på nedskrivning med -6,1 mnkr, semesterlöneskuld
med -2,8 mnkr, pensionskostnader med -1,6 mnkr samt avyttring/rivning av anläggningstillgång med -2,5 mnkr. 

För koncernen uppgår årets resultat till 20,7 mnkr. Det är 27,9 mnkr bättre resultat än föregående år. Det beror främst på att 
Krokomsbostäder AB uppvisar ett överskott med 4,6 mnkr och Jämtlands gymnasieförbund med 0,8 mnkr. Jämtlands räddningstjänstförbund 
redovisar ett resultat på -4,0 mnkr.

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

Årets investeringar uppgår till 69,6 mnkr av en total investeringsbudget på 167,1 mnkr. Årets investeringar består bland annat av ett nytt LSS-
boende, flera takbyten på skolor samt projektering för VA-utbyggnad i ÅS-området.

2.6.1 Avsättningar
Vi har noterat, likt föregående år, att avsättningar för återställning av anläggningar inom renhållningen är uppbokad till 4,2 mnkr. Enligt 
underlagen är totala återställningskostnaderna budgeterade till 6,4 mnkr. Enligt RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska hela det 
uppskattade beloppet för att reglera förpliktelsen på balansdagen tas upp som avsättning. Vi bedömer att posten ”avsättningar” är 2,2 mnkr 
för låg.

2.6.2 Finansiell leasing
Krokoms kommun har redovisat samtliga hyreskostnader för verksamhetsfastigheter som operationell leasing. Kommunen skriver under
avsnittet ”Redovisningsprinciper” att de inte analyserat om något av hyresavtalen kan anses som finansiell leasing. Vår bedömning är att det 
kan finnas en risk för felklassificerade hyresavtal och rekommenderar att kommunen gör en analys över befintliga avtal.

2.6.3 Exploateringsfastigheter
Kommunen redovisar exploateringsfastigheter, 85,5 mnkr (86,6 mnkr), i helhet som anläggningstillgång. Försäljning av 
exploateringsfastigheter har i likhet med tidigare år redovisats som en direktavskrivning mot den bokförda anläggningstillgången. 

Enligt RKRs (Rådet för kommunal redovisning) skrift ”Redovisning av kommunal markexploatering – en praktisk vägledning” med hänvisning 
till lagstiftning och rekommendationer ska tomtmark som iordningsställs med avsikt för att försäljas redovisas som omsättningstillgång. 
Endast mark som utgör allmän plats (huvudgator, parker, VA-nät) och tomter som är avsedda för kommunens bruk redovisas som 
anläggningstillgång. En klassificering utifrån bästa möjliga uppskattning och bedömning får göras vid bokslutstillfället och behöver då 
omprövas allt eftersom projektet fortskrider. 

Likt föregående år rekommenderar vi att projekten delas upp i omsättningstillgång och anläggningstillgång utifrån kända fakta. 

Vi anser att intäkten för försäljning av exploateringsfastighet ska redovisas i resultaträkningen och att det bokförda värdet för den sålda 
fastigheten redovisas som en kostnad. Skillnaden mellan dessa poster blir då en vinst eller förlust i den aktuella affären.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6.4 Anläggningstillgångar

Kommunen har inte delat upp anskaffningar före år 2016 i komponenter. Komponentavskrivning infördes från år 2014. Uppdelning av tidigare 
anskaffade anläggningstillgångar i komponenter skulle i samband med införandet göras för i varje fall tillgångar med högt bokfört värde och 
lång kvarvarande nyttjandeperiod. Vad vi förstått har Krokoms kommun inte räknat om tidigare anskaffade anläggningstillgångar. 

I likhet med föregående år rekommenderar vi att en sådan genomgång sker för att kunna ge en rättvisande bild av hur tillgångarna värde och 
servicepotential förbrukas. 

Kommunen gör inte någon prövning av anläggningstillgångarnas värde. 

Likt föregående år rekommenderar vi att kommunen årligen prövar anläggningstillgångarnas värde. 

Vi har granskat balansräkningen och har (utöver ovanstående iakttagelser) inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats 
i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 
verksamheten. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen i all väsentlighet uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning 
och rekommendationer.

2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget 
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning 
till.

Investeringsredovisning ingår inte i årsredovisningen i enlighet med LKBR och rekommendation. Vi rekommenderar att den redovisas som en 
egen rapport och inte i förvaltningsberättelsen.

Jämförelse görs inte med föregående år och vi anser att tabellerna skulle kunna utvecklas med tydligare indelning mellan pågående och 
färdigställda projekt samt att de stora projekten specificeras tydligare. Vi rekommenderar att kommunen tar del av RKR R14.

I övrigt har vi granskat investeringsredovisningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.



15

Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

2. Resultat av granskningen forts.
2.10 Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala 
koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i årsredovisningens 
koncernstruktur: 

• Krokomsbostäder AB, 100 %
• Jämtlands gymnasieförbund, 17,3 %
• Jämtlands räddningstjänstförbund, 14,3 %

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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