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1 Bakgrund
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredo-
visning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

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, kommunal redovisningslag (KRL) och god redovisningssed
i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas
utformning av revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsent-
ligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisions-
kriterier:

• Kommunallag och kommunal redovisningslag

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

• 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 SKL1 och Skyrev2. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra oss
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat så-
dan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den finan-
siella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av balanskravsutredning mot
underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de
finansiella delarna.

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi förlitat
oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi har i
vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning.

' Sveriges Kommuner och Landsting
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudie 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 Årsredovisningen
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.

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag
till kommunens förvaltningsberättelse. Såsom framgår under avgränsning har vi bedömt
om informationen är förenlig med de finansiella delarna.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med KRL
och RKRs rekommendationer.

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

Av redovisningsprinciperna framgår att anläggningstillgångar fr. o m 2017 redovisas en-
lighet gällande regelverk för komponentredovisning. Vid övergången till komponentredo-
visning har ännu inte anläggningar anskaffade före 2017 uppdelats enligt komponentre-
dovisning. Se vidare under avsnitt 2.6.1 nedan.

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak, förutom vad
gäller komponentredovisning för materiella anläggningstillgångar, efterlever RKRs re-
kommendationer.

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
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ett negativt resultat. RKR har lämnat information3 om beräkning och redovisning av ba-
lanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL och KL.

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.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen.
Kommunens överskott för året uppgår till 18,5 mnkr. Vid avstämning av balanskravet
tillkommer orealiserade förluster i värdepapper 3,9 mnkr och återföring av orealiserade
förluster i värdepapper med samma belopp varvid balanskravsresultatet uppgår till 18,5
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
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 kommunfullmäktiges fastställda flerårsplan för 2018-2020 har fyra prioriterade verk-
samhetsmål och ett finansiellt mål definierats. Av flerårsplanen framgår att god ekono-
misk hushållning uppnås om kommunens finansiella mål uppnås.

2.4.1 Finansiel l t  mål

Kommunens finansiella mål baseras på att kommunens resultat ska egenfinansiera re-
investeringar i kommunens anläggningar. Uppställt mål innebär att resultatet över tid (10
år) ska uppgå till det högsta av nedanstående två parametrar.

• Resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella statsbidrag

• Resultatet beräknat som låneskulden delat på 25 år

Vid årets beräkning ger resultatmålet det högsta värdet sett över en tioårsperiod och
utfallet motsvarar 2,4 % av skatter och generella statsbidrag. Det innebär att kommunen
i årsredovisningen gjort bedömningen att det finansiella resultatmålet har uppnåtts 2018.

2.4.2 Verksamhetsmål

Fyra övergripande verksamhetsmål anges för 2018. I årsredovisningen lämnas en redo-
görelse 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

3 Oktober 2015
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bedömningen. I verksamhetsplanen för 2018-2020 har indikatorer per verksamhetsmål
specificerats. 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.

En analysgrupp tillsattes 2015 för att analysera utfall och ta fram en sammanfattande
bedömning av måluppfyllelsen. Bedömningarna ska baseras på bland annat nämnder-
nas verksamhetsredovisningar, utfallet på valda indikatorer och jämförande data. Ana-
lysgruppen består av representanter från alla förvaltningar med ansvar för att samordna
mål- och uppföljningsarbete i respektive förvaltning.

Analysgruppens sammanfattande bedömning för 2018 framgår av årsredovisningen och
är kortfattat för respektive mål:

• Ett socialt hållbart Falköping
Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är godtagbar. Kommunen har
stärkt hållbarhetsarbetet men behöver ytterligare utveckla genomförande och
samverkan mellan samhällets olika parter.

• Ett attraktivare Falköping
Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är god. Den stora utmaningen är
att bibehålla en levande landsbygd och tillgodose boende på landsbygden
med en godtagbar service.

• Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är god. Näringslivet har utveck-
lats, flera nyinvesteringar har skett och turistnäringen har stärkts.

• Kvalitén inom verksamheten ska öka
Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är god. Kvalitetsarbetet i Falkö-
ping grundas på en tydlig organisation och styrning liksom oftast en samsyn
från verksamheterna.

Av detta framgår att kommunens sammanfattande bedömning är att tre av fyra verksam-
hetsmål har god måluppfyllelse och ett verksamhetsmål har godtagbar måluppfyllelse.

Vi kan konstatera att grunden för bedömning av måluppfyllelsen framgår av uppsatta
indikatorer för respektive mål. Vi kan också konstatera att kommunen valt att inte sätta
upp mätetal för varje enskilt år. Grunden för det är för att kommunen, och även forskare
som kommunen anlitat inom området, menar att mätetal kan ge en för begränsad bild av
måluppfyllelsen. Istället har fokus för måluppfyllelsen styrts mot vilka förutsättningar för
utveckling som ges inom områden som organisation, styrning och ledning, resurser, lo-
kaliteter, kompetens och samverkan.

2.4.3 God ekonomisk hushållning

Sammanfattningsvis är kommunens bedömning att god ekonomisk hushållning har upp-
nåtts i och med att det finansiella målet över tid har nåtts.
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Vi vill poängtera vikten av att kommunen tar hänsyn till hur god ekonomisk hushållning
påverkas vid beslut avseende framtida åtaganden.

2.5 Resultaträkning
Arets resultat uppgår till 18,5 mnkr vilket är 6,8 mnkr sämre än fastställd budget i verk-
samhetsplanen för 2018-2020. Jämfört med föregående års resultat på 100,4 mnkr upp-
visar kommunen ett lägre resultat 2018 med 81,9 mnkr.

Resultatet innehåller budgetavvikelser för några av kommunens verksamheter. Utbild-
ningsnämndens budgetavvikelse uppgår till -7,8 mnkr och även om socialnämnden totalt
visar på en positiv budgetavvikelse finns en väsentlig avvikelse inom individ- och famil-
jeomsorg på -21,1 mnkr.

Utbildningsnämndens underskott beror i huvudsak på ökade kostnader för fristående
verksamhet, utökad verksamhet och ökade personalkostnader. Inom socialnämndens
verksamhet individ- och familjeomsorg beror underskottet på kostnader för placeringar
och att försörjningsstödet har ökat under året.

Årets resultat har vidare belastats med 35,1 mnkr avseende en ökad avsättning för de-
poni, se avsnitt 2.6.6 nedan.

2.6 Balansräkning

2.6.1 Mater iel la anläggningst i l lgångar

Investeringar har sedan 2017 fördelats på komponenter i bokföringen i enlighet med re-
gelverket för komponentredovisning. För investeringar tidigare år och med kvarvarande
bokfört värde har kommunen inte tillämpat komponentredovisning. Ekonomiavdelningen
kommer under 2019 att initiera en genomgång av tidigare års investeringar för att utreda
vilka övriga väsentliga investeringar som bör justeras och redovisas enligt reglerna om
komponentredovisning.

Vi har noterat vissa brister i anläggningsregistret. Till exempel kan man inte i anlägg-
ningsregistret få fram ursprungligt anskaffningsvärde för respektive anläggningstillgång
utan endast bokfört värde. Investeringar registreras med rätt anskaffningsår men om in-
vesteringen avser del av en tidigare anskaffad anläggning ingår inte investeringen när
nyanskaffningar för året efterfrågas.

För att avskrivningar ska genereras från rätt tidpunkt är det viktigt att anläggningarna
aktiveras löpande vid färdigställande men principen inom kommunen har många år varit
att aktivering endast sker vid årsbokslutet (undantag maskiner och inventarier). Till ex-
empel invigdes Plantisparken i juni 2018 och om aktivering hade skett vid tidpunkten för
färdigställandet hade investeringen genererat 0,2 mnkr mer i avskrivning under 2018. En
överslagsberäkning pekar på att kommunen redovisar i storleksordningen 0,5 mnkr för
låga avskrivningar till följd av att aktivering inte sker i samband med färdigställandet. Det
är viktigt att det upprättas en rutin för aktivering av anläggningstillgångar som säkerställer
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att väsentliga anläggningar aktiveras löpande under året och därmed genererar avskriv-
ningar från tidpunkten för färdigställandet.

Anläggningstillgångars värde ska prövas för att säkerställa att ett nedskrivningsbehov
inte föreligger. Det är viktigt att rutiner för bedömning av nedskrivningsbehov upprättas
och implementeras.

2.6.2 Finansiel la anläggningst i l lgångar

Finansiella anläggningstillgångar omfattar:

Aktier kommunala bolag 10,6 mnkr
Andelar i intressebolag 24,4
Aktier pensionsmedel 60,0
Obligationer pensionsmedel 27,7
Långfristig utlåning 8,8

Summa 131,5

Principer för att äga och hantera finansiella anläggningstillgångar finns i kommunens
finanspolicy. Finanspolicyn är under omarbetande och det är viktigt att rutiner också upp-
rättas och implementeras som omfattar att pröva och bedöma nedskrivningsbehov av-
seende finansiella tillgångar. Vi har dock inte noterat några väsentliga nedskrivningsbe-
hov vid denna granskning.

2.6.3 Kundfordr ingar

Posten kundfordringar har reducerats med 1,3 mnkr avseende förskottsbetalade hyror.
Förskottsbetalade hyror ska redovisas under kortfristiga skulder och inte reducera till-
gångsposten kundfordringar.

2.6.4 Donat ionsfonder

Tillgångar avseende förvaltade fonder redovisas inte i kommunens balansräkning. Vår
uppfattning är att fondernas tillgångar ska redovisas bland tillgångar och att kommunens
skuld till respektive fond redovisas bland skulderna. Av saldobesked från Swedbank
framgår att tillgångarnas värde vid bokslutet understeg skulden till fonderna med 0,7
mnkr.

Det behöver därför säkerställas att förvaltning av donationskapital sker i enlighet med
föreskrifter vid donation och i övrigt på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt.

Följande fem årsredovisningar upprättas för donationsfonder:
• Svante, Hanna samt Karl Nyqvist minnesfond
• Emma Johansson minnesfond
• Stiftelsen Stipendiefonden vid Falköping kommuns grundskola
• Stiftelsen Johan Hallens understödsfond för behövande köpmän samt
• Övriga fonder Falköpings kommun (omfattar ett 30-tal donationer)
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Enligt uppdragsbrev revideras de tre första fonderna av en auktoriserad revisor (PwC).
Ekonomiavdelningen har 2019 startat en översyn för att säkerställa hantering och upp-
följning av donationsfonder.

2.6.5 Eget  kapi tal

I eget kapital har reserverats medel för en social investeringsreserv. Redovisning av en
social investeringsreserv inom eget kapital har inget stöd i KRL eller god redovisnings-
sed. Av öronmärkta medel för social investeringsreserv kvarstår 4,3 mnkr vid årets ut-
gång.

2.6.6 Avsät tn ingar

I år har avsättning för sluttäckning av deponier i Falevi, Floby och Stenstorp ökats med
35,1 mnkr baserat på en beräkning gjord av tekniska nämnden. Totalt uppgår avsätt-
ningen till 39,1 mnkr och vår bedömning är att avsättningen skulle ha redovisats i sin
helhet redan tidigare år.

I år har också en avsättning redovisats avseende bidrag för statlig infrastruktur på 74,4
mnkr (inklusive indexuppräkning). Avsättningen avser medfinansiering för E20 och redo-
visades föregående år som en långfristig skuld.

2.6.7 Borgensförb indelser

Borgensförbindelser uppgår enligt årsredovisningen till totalt 621,2 mnkr.

I årsredovisningen uppges att borgensförbindelsen till Falköpings Hyresbostäder AB av-
seende Kommuninvest är 610,0 mnkr. Uppgifter från Kommuninvest visar att borgen
lämnad för Falköpings Hyresbostäder AB uppgår till 515,7 mnkr och borgen lämnad för
Fastighets AB Mösseberg uppgår till 94,3 mnkr.

Därutöver finns borgensförbindelser på ca 11 mnkr som till största del stämts av mot
engagemangsbesked. Med anledning av en fördjupad granskning under året ställer oss
tveksamma till om borgensförhållande fortfarande råder för samtliga upptagna borgens-
tagare.

Vidare framgår av engagemangsbesked från Nordea att kommunen gått i borgen för
Falköpings Hyresbostäder ABs checkräkningskredit med 30 mnkr och för Fastighets AB
Mössebergs checkräkningskredit med 10 mnkr. Dessa åtaganden finns inte upptagna i
kommunens årsredovisning.

För att säkerställa att riskanalyser och utvärderingar sker effektivt för kommunens bor-
gensåtaganden är det viktigt att kommunen säkerställer att uppgifter som lämnas avse-
ende kommunal borgen är korrekta.

2.7 Investeringsredovisning
Av KRL 4 kap 2 § framgår att förvaltningsberättelsen ska innehålla en samlad redovis-
ning av kommunens investeringsverksamhet. Kommunövergripande investeringar redo-
visas per nämnd och inte per objekt.

CO 2019 KPMG AB. All rights reserved.

Document c lassi f ication KPMG Confldentlal



Falköpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31

2019-04-10

Investeringsvolymen 2018 uppgår totalt till 313,7 mnkr, årets investeringsbudget uppgick
till 556,6 mnkr.

2.8 Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med
RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en
sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.

Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska perso-
nerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att bety-
dande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en
annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns dock möjlighet att
göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I den sammanställda redovisningen ingår kommunen och koncernen Falköpings Hyres-
bostäder. övriga bolag behöver inte ingå i den sammanställda redovisningen då verk-
samheten är av obetydlig omfattning. Det definieras som bolag där kommunens andel
av omsättning och balansomslutning är mindre än 2 % av kommunens omsättning.

2.9 Övrigt

2.9.1 Inköp och upphandling

Av riktlinjer för inköp och upphandling framgår att Falköpings kommun ska anlita upp-
handlingsenheten i Skövde kommun när upphandlingen överstiger gränsen för direkt-
upphandling. För efterlevnad av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och kommunens
kontroll av när upphandlingsenheten ska involveras måste rutiner finnas som säkerstäl-
ler samordning av inköp liksom uppföljning av genomförda inköp.

I kommunens rutiner för att säkerställa att gränsen för direktupphandling inte överstigs
ingår kontroll av avtalstroheten genom en årlig inköpsanalys. Vid årets genomgång fram-
kom att tjänster från en leverantör överskridit gränsen för direktupphandling varför en
ramavtalsupphandling påbörjats 2019.

Eftersom beräknat inköpsbelopp för hela ramavtalsperioden är det som är avgörande för
hur upphandling ska ske vill vi poängtera vikten av att gå igenom även inköp som inte
når upp till gränsen för direktupphandling. Enligt uppgift går inköpssamordnaren igenom
inköp över 100 tkr för att fånga upp inköp under tröskelvärdet som kan komma att vara
aktuella för en ramavtalsupphandling. lnköpssamordnaren ansvarar också för att infor-
mera och utbilda verksamheterna i inköpsfrågor, till exempel vad gäller gränserna för
direktupphandlingar.

2.9.2 Löner

Vid genomgång av lönerutinen framkom att ingen attest sker av tidrapporteringen före
inläsning i lönesystemet, däremot attesteras rapporterad frånvaro.
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Lönefilen som går till banken stäms av mellan systemen genom en automatisk system-
kontroll/sigillnyckel som lagts in av IT -avdelningen. Det innebär att själva löneutbetal-
ningen inte i förväg godkänns av person med fullmakt att göra motsvarande uttag. I ef-
terhand kontrolleras utbetalningens totalsumma mot lönesystemets utbetalningsbelopp.

Dag som ovan

KPMG AB

Eva From

Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor
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