
                                                                                                

  
 

Till Fullmäktige i Falköpings kommun  
Org nr: 212000-1744     

  
  

Revisionsberättelse för år 2020 
 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder samt, genom utsedda lekmannarevisorer, den verksamheten 
som bedrivits i kommunens bolag.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt 
att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 
 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. För att uppnå 
god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fastställt ett finansiellt mål. Vi 
bedömer att god ekonomisk hushållning har uppnåtts ur ett finansiellt perspektiv. Vad 
avser god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har kommunfullmäktige 
fastställt fyra övergripande verksamhetsmål. Vi bedömer att god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv delvis har uppnåtts. 
  
 
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Falköpings kommun har i stort 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt med undantag för de delar som ligger till grund för kritik.   
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
  
Vi bedömer att den interna kontrollen undantaget kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden bedöms ha i huvudsak varit tillräcklig. 
 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  



                                                                                                

 
 
 
Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen avseende biogasverksamheten för bristande 
styrning, ledning, uppföljning och intern kontroll inom ramen för styrelsens 
samordningsansvar, uppsiktsplikt samt ansvar för strategiska frågor som är av vikt för 
Falköpings kommun. 
 
Vi riktar kritik mot tekniska nämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och 
intern kontroll avseende säkerställande av förutsättningar för driften av 
biogasanläggningen.   
 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga 
nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 
 
 
 
Falköping den 16 april 2021 

  

Lars Elinderson*  Anna Johansson* Anne-Mari Sahlström* 
Ordförande  Vice ordförande   
 
 
 
Gunnar Johanzon*  Carl-Magnus Folke*   Erik Norén** 
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1 Bakgrund 
Vi har av Falköping kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredo-
visning 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 revisionsberät-
telsen. 

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 landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag 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 revisionskrite-
rier:  

 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 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen 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. 

 

 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 



         Falköpings kommun 
                               

                                                                 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
 
        

© 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. 

3 
 

Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

 Förvaltningsberättelse 
 Resultaträkningen 
 Balansräkningen 
 Kassaflödesanalysen 
 Noter 
 Drift- och investeringsredovisning 
 Sammanställda räkenskaper 

 

Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
 Intervjuer med berörda tjänstemän 
 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 un-

derlag.  
 Översiktlig analys av övriga poster. 

 

2 Resultat av granskningen 

2.1 Förvaltningsberättelse  
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).   

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. Nämndernas förvalt-
ningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till kommunens 
förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.  
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.  
Vi noterar dock att koncernperspektivet saknas för flera av rubrikerna i förvaltningsbe-
rättelsen. Beskrivningarna i förvaltningsberättelsen bör utgå från ett övergripande kon-
cernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunen. 
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2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges i not 1, Redovisningsprinciper, att årsredovisningen till stor del 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekom-
mendationerna från RKR.  

Kommunen uppger att avsteg från gällande lagstiftning görs vad gäller redovisningen av 
följande: 

2.2.1 Materiellla Anläggningstillgångar 

 I RKR R4 står det att ”förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anlägg-
ningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på 
dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat.” I samband med införandet 
av s.k. komponentavskrivning så har kommunen börjat att tillämpa detta på nya an-
skaffningar som har skett fr.o.m. år 2017 och framåt, men inte gått tillbaka och gjort 
samma uppdelning på äldre anläggningstillgångar som har anskaffats före år 2017. 
Denna hantering skriver även kommunen om i redovisningsprinciperna i årsredovis-
ningen. Eftersom kommunen inte gör en uppdelning i komponenter på de äldre till-
gångarna bör en utredning göras kring vilken resultatpåverkan en fullständig över-
gång till komponentavskrivningar på fastigheter hade fått jämfört med nuvarande 
avskrivningsplan. Om en sådan resultatpåverkan skulle bedömas vara oväsentlig, 
så behöver man inte, enligt reglerna, införa komponentredovisningen för dessa 
äldre tillgångar. 
 

 Materiella anläggningstillgångar som tagits i bruk under året har aktiverats i april, 
augusti eller i december. Aktivering ska ske löpande under året när tillgångarna tas 
i bruk avseende samtliga anskaffningar. Detta innebär att avskrivningar på materi-
ella anläggningstillgångar regelmässigt redovisas med ett för lågt belopp. Kommu-
nen har dock förbättrat dessa rutiner då en del större projekt aktiveras löpande un-
der året, men ytterligare förbättringsmöjligheter finns. Se närmare kommentar ne-
dan under p.2.6.1 Iakttagelser vid granskning av balansräkningen.  

 

2.2.2 Finansiella Anläggningstillgångar 

 Det går i redovisningsprinciperna inte att utläsa vilka principer som tillämpas för fi-
nansiella tillgångar och finansiella skulder. Dessutom kräver RKR R7, att upplys-
ning lämnas i not om genomsnittlig upplåningsränta och genomsnittlig räntebind-
ningstid. Om kommunen använt derivat för att säkra ränterisk, ska upplysning läm-
nas om genomsnittlig upplåningsränta respektive räntebindningstid före och efter 
beaktande av räntesäkringar. Denna upplysning går ej att utläsa i kommunens års-
redovisning.  

 
 Det går i redovisningsprinciperna inte att utläsa hur finansiella instrument (kommu-

nens derivat) hanteras i redovisningen. Kommunen har per årsskiftet två derivat i 
form av ränteswappar till ett säkrat belopp om totalt 150 mnkr. Dessutom har två 
ränteswappar lösts i förtid under året till en kostnad om totalt 14,4 mnkr. Enligt RKR 
R8 redovisas en tillgång i balansräkningen om kommunen betalt en premie eller lik-
nande i samband med att instrumentet anskaffades. För ränteswappar betalas 
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normalt ingen premie då derivatinstrumentet ingås under förutsättning att derivatin-
strumentet har prissatts i enlighet med aktuella marknadskurser vid detta tillfälle. I 
sådana fall finns ingen tillgång att redovisa eftersom derivatet saknar anskaffnings-
värde. Det går således inte att i balansräkningen utläsa att dessa finansiella instru-
ment existerar. Enligt RKR R8, framgår vidare att kommunen i not ska lämna upp-
lysning om vilken påverkan säkringsinstrumentet har haft på resultaträkningen un-
der den gångna perioden. Upplysning skall lämnas om hur räntekostnaderna har 
påverkats av förekomsten av ränteswapparna. I årsredovisningen framgår att två 
ränteswappar har lösts i förtid vilket påverkar de finansiella kostnaderna om 14,4 
mnkr men information saknas avseende de per årsskiftet två kvarvarande rän-
teswapparna och hur dessa påverkat kommunens räntekostnader.  
 

2.2.3 Leasing 

 Kommunen leasar tillgångar som används i verksamheterna. Klassificering av fi-
nansiell eller operationell leasing görs ej. Kommunen behöver göra en genomgång 
av sina hyresavtal för att avgöra om de ska klassificeras som finansiell leasing eller 
ej uppsägningsbar operationell leasing i enlighet med RKR. När det gäller leasing-
avtal, RKR R5, är grunden att det är finansiell leasing som är mest vanlig och inte 
operationell. Utredningen bör företas enligt ovan.  

 

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande rekommendationer.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efter-
lever RKRs rekommendationer. 

2.3 Balanskrav 
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. 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 8 kap 5§. 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 
där det framgår att balanskravsresultatet uppgår till 67,2 mnkr.  

Balanskravsresultat (MSEK) 2020 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 102,5 42,5 

- Samtliga realisationsvinster - -2,9 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - 

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper -1,8 -7,9 
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+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper 5,7 - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 106,4 31,8 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -39,2 - 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv  - - 

Årets balanskravsresultat 67,2 31,8 

 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

Resultatutjämningsreserv (RUR) uppgår till 100 mnkr, varav årets reservering uppgår till 
ett belopp om 39,2 mnkr.  

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

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL10 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 intäk-
terna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas eko-
nomi.  

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. 

I vår översiktliga granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi inte funnit nå-
got avvikande. Se nedan under rubrik 2.4.1 och 2.4.2 avseende kommunens uppföljning 
av finansiella respektive verksamhetsmässiga mål.  

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen 
där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas 
för hela 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.  

2.4.1 Finansiella mål 

För att uppnå god ekonomisk hushållning har ett finansiellt mål fastställts som innebär 
att resultatet över tid ska egenfinansiera reinvesteringar i kommunens anläggningar.  

Mätetal för kommunens finansiella mål har satts till det högsta av: 
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• Ett resultat som uppgår till 2% av skatter och statsbidrag eller 

• Ett resultat som beräknats som låneskulden delat på 35 år (tidigare 25 år). 

För att uppnå god ekonomisk hushållning år 2020 ska resultatet således uppgå till 42,9 
mnkr, då detta är det högsta av de två uppsatta kriterierna. Årets resultat uppgår till 
102,5 mnkr vilket är 59,6 mnkr högre än resultatkravet för det enskilda året vilket inne-
bär att det finansiella målet uppnås år 2020. 

Målet bör dock mätas över tid. Genomsnittligt resultat de senaste tio åren för Falkö-
pings kommun är 55,3 mnkr (3,1% av skatter och generella statsbidrag). Låneskulden 
har under samma period varit relativt låg och resultatkravet ur ett generationsperspek-
tiv har därmed understigit målet på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Re-
sultat över 10 årsperioden, (3,1% av skatter och generella statsbidrag) gör att det 
finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning sett över tid uppnås. 

Kommunstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning 
ur ett finansiellt perspektiv, dock omfattas inte kommunkoncernen som helhet av dessa 
mål. 

Vi bedömer att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt per-
spektiv.  

2.4.2 Verksamhetsmål 

Fyra övergripande verksamhetsmål anges i flerårsplanen för åren 2020-2022 och i års-
redovisningen lämnas en redogörelse för måluppfyllelsen per verksamhetsmål samt en 
bedömning av kommunens samlade måluppfyllelse per målområde. Flerårsplanen styr 
hur kommunfullmäktiges uppföljning av måluppfyllelsen ska ske och vilka indikatorer 
som ska ligga till grund för bedömningen. Uppsatta mål är dock långsiktiga varför mätetal 
inte satts för varje enskilt år. Måluppfyllelsen bedöms som antingen mycket god, god, 
godtagbar eller mindre god för de övergripande verksamhetsmålen. 

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen ska baseras på bland annat nämnder-
nas verksamhetsredovisningar, utfallet på valda indikatorer och jämförande data.  

Kommunstyrelsen sammanfattande bedömning för 2020 framgår av årsredovisningen 
och är kortfattat enligt följande för respektive mål: 

• Ett socialt hållbart Falköping 

Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är godtagbar. Enligt kommunstyrelsen 
spänner arbetet med social hållbarhet över lång tid och även om förutsättningarna un-
der året försämrats på grund av pandemin fortsätter kommunens verksamheter att 
verka för ökad tillit och stärkta relationer i samhället. En positiv progression kan enligt 
kommunen skönjas i majoriteten av det arbete som sker inom ramen för målet även om 
en god måluppfyllelse inte kunnat nås.  

• Ett attraktivare Falköping 

Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är god. Utveckling sker av infrastruktur, 
kommunikationsmöjligheter, attraktiva boendemiljöer och utvecklingen av Platåskolan 
fortsätter. Kommunstyrelsen anser att de är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar till 
att stärka måluppfyllelsen men arbetet med klimatet och klimatanpassning behöver 
stärkas.   
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• Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är god. Antal besöksnätter har kraftigt 
bromsats in och en stor mängd permitteringar har pågått under året. Pandemin och 
dess restriktioner har drabbat många branscher och företag hårt, både globalt och lo-
kalt. Enligt kommunstyrelsen är nätverksarbete och möjliggörande för mötesplatser 
framöver av stor vikt för att vidareutveckla relationer och skapa nya möjligheter.  

• Kvalitén inom verksamheten ska öka 

Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är god. Enligt kommunstyrelsen har alla 
verksamheter på ett eller annat sätt påverkats av pandemin och att mäta och bedöma 
kvalitet är komplext. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver stärkas för att samband 
mellan förutsättningar, processer och resultat ska kunna analyseras och följas över tid. 

Mål fastställda av fullmäktige Samlad bedömning av måluppfyllelse 

Ett socialt hållbart Falköping Godtagbar 

Ett attraktivare Falköping God 

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas God 

Kvalitén inom verksamheten ska öka God 

Den sammanfattande bedömningen som redovisas i årsredovisningen pekar på att 
kommunen har en god måluppfyllelse vad gäller de tre sista prioriterade målen medan 
den sammanfattande bedömningen avseende målet ”Ett socialt hållbart Falköping” re-
dovisas med godtagbar måluppfyllelse. Effekterna av Covid-19 anses påverka målupp-
fyllelsen i hög grad då kommunens arbete med social hållbarhet till största del sker ge-
nom personliga möten. De restriktioner som pandemin medfört har kraftigt begränsat 
antalet mötesplatser. Kommunens verksamheter fortsätter verka för ökad tillit och 
stärkta relationer i samhället var måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. De mål som 
redovisas i årsredovisningen har fastställts av KF. Vi har inte bedömt om de redovisade 
målen är de mest relevanta för kommunen.  

Kommunstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur 
ett verksamhetsperspektiv, dock omfattas inte kommunkoncernen som helhet av dessa 
mål.  
 
Vi bedömer att god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv delvis har upp-
nåtts.  
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2.5 Resultatet 

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 

KOMMUNKONCERN KOMMUNEN 

2020 2019 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 672 052 691 252 544 016 566 937 

Verksamhetens kostnader -2 505 314 -2 514 135 -2 434 722 - 2446 041 

Avskrivningar -161 342 -131 858 -128 417 -108 306 

Verksamhetens nettokostnader -1 944 604 -1 954 742 -2 019 123 -1 987 411 

Skatteintäkter 1 441 057 1 429 533 1 441 057 1 429 533 

Generella statsbidrag 705 263 604 132 705 263 604 132 

Verksamhetens resultat 151 716 78 924 127 197 46 255 

Finansiella intäkter 3 080 13 118 5 079 14 831 

Finansiella kostnader -34 106 -27 650 -29 788 -18 558 

Resultat efter finansiella poster 120 689 64 391 102 487 42 527 

Extraordinära poster - - - - 

ÅRETS RESULTAT 120 689 64 391 102 487 42 527 

 

Årets resultat för kommunen uppgår till 102,5 mnkr vilket är 68,9 mnkr bättre än det 
budgeterade resultatet på 33,5 mnkr. Kommunens bolag redovisar också ett positivt re-
sultat om 18,2 mnkr var koncernens totala resultat för året uppgår till 120,7 mnkr.  

Det höga resultatet beror främst på en ökning av generella statsbidrag (62,4 mnkr) och 
erhållen kompensation för sjuklönekostnader (24,5 mnkr) med anledning av Covid-19.   

Verksamhetens intäkter i kommunen har minskat med ca 4% (22,9 mnkr) medan verk-
samhetens kostnader är i nivå med föregående år (mindre minskning om ca 0,5%). 
Minskningen beror på att kommunen haft en mindre verksamhet under året till följd av 
pandemin. 

Kommunen har på totalen en positiv budgetavvikelse om 68,9 mnkr, fördelad enligt föl-
jande:   

Skattefinansierad verksamhet 53 mnkr 

Taxefinansierad verksamhet    1 mnkr 

Övriga poster    15 mnkr 

Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst Socialnämnden och Tek-
niska nämnden där det finns en positiv budgetavvikelse på totalt 65 mnkr vilket främst 
beror på minskade kostnader till följd av pandemin, se närmare kommentar nedan under 
p. 2.8 Driftsredovisning. 
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Finansiella kostnader har ökat om 11,2 mnkr vilket främst förklaras av att två ränteswap-
par lösts i förtid till en kostnad om 14,4 mnkr.  

 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 

 

2.6 Balansräkning 
Kommunen redovisar en soliditet på 38,7% och en soliditet med hänsyn tagen till an-
svarsförpliktelser i pensioner på 17,8%, vilket visar på kommunen har en betalningsför-
måga för sina skulder. Det är en mindre ökning jämfört med föregående år och beror 
på det högre resultatet. Kommunen har under året tecknat ett nytt banklån om 100 
mnkr.  

Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår i bokslutet till 
640,9 mnkr jämfört med 653,8 mnkr per föregående år. 

Till samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats. Till-
gångar och skulder till väsentliga belopp har stämts av mot underlag och vi bedömer 
att balansräkningen ger en rättvisande bild i all väsentlighet. 

 

 

BALANSRÄKNING (TKR) 

KOMMUNKONCERN KOMMUNEN 

2020 2019 2020 2019 

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 2 388 3 674 2 190 3 332 

Materiella anläggningstillgångar 3 640 228 3 361 050 2 643 188 2 445 254 

  Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 523 089 3 245 194 2 541 756 2 346 231 

  Maskiner och inventarier 117 138 115 856 101 431 99 023 

Finansiella anläggningstillgångar 27 945 119 240 32 400 123 775 

Summa Anläggningstillgångar 3 670 560 3 483 965 2 677 777 2 572 362 

Bidrag till infrastruktur 40 096 52 259 40 096 52 259 

Omsättningstillgångar     

Förråd m.m. 3 414 499 3 069 360 

Fordringar 216 059 145 813 177 180 142 827 

Kortfristiga placeringar 87 715 - 87 715 - 

Kassa och bank 128 639 64 315 109 538 42 210 

Summa Omsättningstillgångar 435 827 210 626 377 503 185 396 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 146 483 3 746 850 3 095 376 2 810 018 

Eget kapital     
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Årets resultat 120 689 64 391 102 487 42 527 

Resultatutjämningsreserv 100 000 60 800 100 000 60 800 

Övrigt eget kapital 1 123 600 1 098 357 984 700 981 373 

Summa Eget kapital 1 344 289 1 223 548 1 187 187 1 084 700 

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 153 373 141 335 153 373 141 335 

Andra avsättningar 125 362 124 440 107 173 110 373 

Summa Avsättningar 278 734 265 775 260 545 251 708 

Skulder     

Långfristiga skulder 1 971 337 1 753 631 1 138 642 1 027 036 

Kortfristiga skulder 552 123 503 896 509 001 446 574 

Summa Skulder 2 523 460 2 257 527  1 647 643 1 473 610 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 146 483 3 746 850 3 095 376 2 810 018 

 

2.6.1 Iakttagelser vid granskning av balansräkningen 

2.6.1.1 Materiella anläggningstillgångar 

Investeringar utförda under 2017 eller senare har fördelats på komponenter i bokfö-
ringen i enlighet med regelverket för komponentredovisning. För investeringar tidigare 
år med kvarvarande bokfört värde har kommunen inte tillämpat komponentredovisning.  

Materiella anläggningstillgångar som tas i bruk under året aktiveras i april, augusti eller 
i december. Aktivering ska ske löpande under året när tillgångarna tas i bruk avseende 
samtliga anskaffningar, vilket innebär att avskrivningar på materiella anläggningstill-
gångar regelmässigt redovisas med ett för lågt belopp under investeringsåret. Kommu-
nen har förbättrat dessa rutiner då en del större projekt aktiveras löpande under året, 
men ytterligare förbättringsmöjligheter finns. Av årets investeringar om 298 mnkr (ex-
klusive investeringsbidrag) har 247 mnkr aktiverats per december månad. Det enskilt 
största projektet som aktiverats per december är ombyggnad Vindängen om 98 mnkr. 
Slutavräkning visar att slutbesiktning också ägt rum per december månad och aktive-
ring anses därmed ha skett i korrekt månad. Kommunen rekommenderas således att 
fortsätta förbättra rutinen så att samtliga aktiveringar äger rum i samma månad som 
färdigställandet då en stor del av aktiveringarna skett per december. 

Vi har vidare noterat vissa brister i anläggningsregistret. Till exempel går det inte att i 
anläggningsregistret få fram ursprungligt anskaffningsvärde för respektive anläggnings-
tillgång utan endast bokfört värde. Investeringar registreras med rätt anskaffningsår 
men om investeringen avser del av en tidigare anskaffad anläggning, ingår inte inve-
steringen när nyanskaffningar för året efterfrågas. Av uppföljning med 
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ekonomiavdelningen framgår att de är medvetna om bristen. Kommunstyrelsen kom-
mer att åtgärda bristen i samband med att nytt ekonomisystem implementeras.  

2.6.1.2 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och obligationer bokförda som en finansiell anläggningstillgång till ett bokfört 
värde om 90,5 mkr, avsedda att finansiera framtida pensionsutbetalningar, har sålts 
under året till en realisationsförlust om -2,3 mnkr. Likviden placerades på ett likvidkonto 
och har återinvesterats i noterade värdepappersinnehav genom Söderberg& Partners 
till ett belopp om 86 mkr. Diskretionär förvaltning tillämpas således inte utan köp- och 
försäljning hanteras direkt av ekonomiavdelningen. Innehavet ligger numer klassificerat 
som en omsättningstillgång i balansräkningen. En del transaktioner i portföljen har 
skett sedan delåret, varför bokfört värde i bokslutet uppgår till 87,7 mnkr vilket motsva-
rar marknadsvärdet (består av anskaffningsvärde 85,9 mnkr och orealiserad vinst 1,8 
mnkr).  

Enligt RKR R7, ska tillgångar som är avsedda att stadigvarande innehas klassificeras 
som en finansiell anläggningstillgång medan tillgångar som kontinuerligt är föremål för 
köp och försäljning klassificeras som en omsättningstillgång enligt följande skrivning:  

” Klassificeringen är beroende av syftet med innehavet. Är syftet med innehavet av en 
finansiell tillgång att den ska innehas eller brukas stadigvarande, ska den klassificeras 
som en anläggningstillgång. Finansiella tillgångar som inte är avsedda att innehas eller 
brukas stadigvarande ska klassificeras som omsättningstillgångar. Medel som är till-
gängliga för att möta löpande utbetalningar ska klassificeras som omsättningstill-
gångar. Exempelvis utgör inte enbart det faktum att kommunen har bestämt att en viss 
finansiell placering ska användas för att finansiera pensionsutbetalningar en grund för 
att klassificera placeringen som anläggningstillgång. Värdepapper som kontinuerligt är 
föremål för köp och försäljning ska klassificeras som omsättningstillgångar eftersom in-
nehaven under dessa omständigheter inte kan betraktas som stadigvarande. Detta gäl-
ler även för finansiella tillgångar som ingår i en värdepappersportfölj som enligt beslut 
av fullmäktige är avsedd att behållas under en längre tid.”   

Enligt uppgift kommer dessa värdepapper att vara föremål för kontinuerliga köp och 
försäljningar varför innehavet klassificerats som en omsättningstillgång. Även om RKR 
R7 ger utrymme för att klassificera innehavet som kortfristigt, rekommenderar vi att 
kommunen ser över att det är i överensstämmelse med såväl finanspolicy samt att det 
återspeglar syftet med innehavet, då syftet är att täcka framtida pensionsutbetalningar.   

Från ett riskperspektiv rekommenderar vi vidare att kommunstyrelsen ser över förhål-
landet att köp- och försäljningar hanteras direkt av ekonomiavdelningen.    

2.6.1.3 Donationsfonder 

Utifrån granskningspunkt i tidigare års revisionsrapporter avseende årsbokslutet per 
2018 och 2019, har det ansetts föreligga behov av att säkerställa att förvaltning av do-
nationskapital sker i enlighet med föreskrifter vid donation och i övrigt på ett ändamåls-
enligt och tillfredsställande sätt. Kommunen startade under föregående räkenskapsår 
per 2019 en översyn och anlitade en extern utredare avseende detta. Den externa ut-
redaren har avlämnat en rapport över sin utredning, som visar på ett flertal punkter 
som kommunen bör ta tag i för att kunna säkerställa en korrekt och kostnadseffektiv 
hantering av donationsfonderna. 
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En handlingsplan har tagits fram vilken ligger hos kommunstyrelsen för beslut. Antalet 
fonder kommer troligtvis reduceras kraftigt under kommande år. Några av donations-
fonderna revideras enligt uppgift av revisor från revisionsbyrån PwC.  

2.6.1.4 Eget kapital 

I eget kapital har reserverats medel för en social investeringsreserv. Redovisning av en 
social investeringsreserv inom eget kapital har inget stöd i varken LKBR eller god redo-
visningssed. Av öronmärkta medel för social investeringsreserv kvarstår 2,3 mnkr jäm-
fört med 3,0 mnkr per 2019-12-31. 

 

Vi har granskat balansräkningen och har, utöver ovanstående iakttagelser, inte funnit 
några väsentliga felaktigheter. 

2.7 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13. Notupplysning bör dock 
lämnas över de justeringar som gjorts för poster som utgör skillnaden mellan årets re-
sultat och kassaflödet från den löpande verksamheten.  

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen i övrigt 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 års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget. 

Sammantaget visar driftsredovisningen för 2020 en positiv budgetavvikelse för verksam-
heterna om 59,2 mnkr. De största budgetavvikelserna har Barn- och utbildningsnämn-
den (-10 mnkr), Socialnämnden (+44,6 mnkr) och Tekniska nämnden (+20,6 mnkr). Av-
vikelserna förklaras främst av pandemin där verksamheter varit stängda under stora de-
lar av året och lokaler inte nyttjats i samma utsträckning.  

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen 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 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för 
investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året 
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avslutade investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen 
även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställ-
ning till.  

Kommunen redovisar investeringarna per nämnd men inte per investering i den ekono-
miska redovisningen.  

(MNKR) NETTOUTGIFTER BUDGET AVVIKELSE 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 

Barn- och utbildningsnämnden -8,5 -6,7 -1,8 

Byggnadsnämnden - - - 

Kommunstyrelsen -54,4 -156,1 101,7 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -0,7 -0,7 - 

Kultur- och fritidsnämnden -0,9 -0,9 - 

Samhällsskyddsnämnden -0,8 -5,3 4,5 

Socialnämnden -2,5 -5,0 2,5 

Tekniska nämnden -175 -345,4 170,4 

Summa skattefin. verksamhet -242,8 -520,1 277,3 

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET 

Vatten och avlopp -37,9 -53,7 15,8 

Biogas -17,3 -29,7 12,4 

Summa taxefin. Verksamhet -55,2 -83,4 28,8 

TOTALT -298,0 -603,5 305,5 

 

Årets investeringar i kommunen uppgår till 298 mnkr (exklusive investeringsbidrag) vilket 
är betydligt lägre i jämförelse med vad som budgeterats för (positiv budgetavvikelse om 
305,5 mnkr). Budgetavvikelserna avser främst Tekniska nämnden (170,4 mnkr) och 
Kommunstyrelsen (101,7 mnkr). Avvikelserna beror främst på förseningar i investerings-
projekt inom fastighetsavdelningen (Tekniska nämnden), där flera av projekten inte på-
börjats respektive färdigställts enligt plan. För Kommunstyrelsen är investeringar under 
upphandling vilket drar ut på tiden.  

Det framgår vidare av årsredovisningen att det krävs att kommunen självfinansierar sina 
investeringar. Detta då demografin med en ökad andel barn och äldre i kommunen ställer 
höga krav på både skolor och äldreomsorg. De närmaste åren kommer självfinansiering 
inte vara möjlig på grund av den höga investeringstakten. Kommunens kapitalkostnader 
kommer således öka samt innebära en större känslighet för eventuella framtida ränte-
höjningar.  
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Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen 
uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med gällande lagstift-
ning.  

2.10 Sammanställd redovisning 
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sam-
manställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar, 
balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.  

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kom-
munala koncernföretag som redovisas i årsredovisningens koncernstruktur:  

• Falköpings hyresbostäder AB, som ägs till 100% och som i sin tur äger dotterbo-
laget Fastighets AB Mösseberg till 100%.  

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

Övriga av kommunen ägda företag bedöms vara för små för att ingå i de sammanställda 
räkenskaperna, vilket synes rimligt.  

Det har enligt erhållen information inte skett någon förändring av redovisningsprinciper 
inom dotterföretagen under året.  

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räken-
skaperna. 
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