
FALKÖPINGKOM,
Revisorerna

Till Fullmäktige i Falköpings kommun

Org nr: 212000-1744

Revisionsberättelse för år 2021

Vi av fullmäktige utsedda rev isorer, har granskat den verksamhet som bedriv its 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
gäl lande mål, beslut och rikt l injer samt de lagar och föreskri f ter som gäl ler för
verksamheten. De ansvarar också för att det f inns en til lräcklig 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 enl igt kommunal lagen, god rev isionssed 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 tre f inansiella 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.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att den interna kontrollen i huvudsak bedöms ha varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
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Vi ti l lstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi ti l lstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.

Falköping den 12 april 2022

Lars Elinderson
Ordförande
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Falköpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

1 Bakgrund
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredo-
visning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

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
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

• Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen
om kommunal bokförings- och redovisning och god redovisningssed i kommuner
och regioner samt rekommendationer.

• Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat,
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen.

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 genom fastställd normering av SKR och Skyrev.
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revi-
sor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standar-
der för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi
gjort om dessa krav varit uppfyllda.

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

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

("3 2022 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.
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Falköpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Si-
dorna 4 - 55 har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de finansiella
delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att in-
formationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi grans-
kar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen omfattas inte av
denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från
granskningen.

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

Granskningen har faktakontrollerats av ekonomichefen samt redovisningsansvarig.

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. Nämn-
dernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till
kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

© 2022 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.
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Falköpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

Bedömning

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet "Not 1 Redovisningsprinciper" att kommunen
följer lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationerna från
RKR.

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

Bedömning

Vår bedömning är att kommunen, med undantag för nedan nämnda avsteg, i huvudsak
efterlever RKRs rekommendationer,

2.2.1 Mater iel la anläggningst i l lgångar

I avsnittet Immateriella och materiella anläggningstillgångar i årsredovisningen framgår
att kommunen sedan 2017 tillämpar komponentavskrivning på alla anskaffningar från
och med det året.

I RKR R4 framgår 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."

Eftersom kommunen inte gör en uppdelning i komponenter på de äldre tillgångarna bör
en utredning göras kring vilken resultatpåverkan en fullständig övergång till kompo-
nentavskrivningar på fastigheter hade fått jämfört med nuvarande avskrivningsplan.
Om en sådan resultatpåverkan skulle bedömas vara oväsentlig, behöver kommunen
inte, enligt reglerna, införa komponentredovisningen för dessa äldre tillgångar.

Vidare noteras, i likhet med föregående år, att materiella anläggningstillgångar som ta-
gits 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 materiella anläggningstillgångar regelmässigt redovisas
med ett något för lågt belopp.

2.2.2 Finansiel la Anläggningst i l lgångar

I likhet med föregående års granskning kan det konstateras att det i kommunens av-
snitt om redovisningsprinciper inte går att utläsa vilka principer som tillämpas för finan-
siella tillgångar och finansiella skulder. Exempel på denna form av upplysning är om af-
färsdagen är densamma som då redovisningen också sker.

Utöver upplysning om dessa principer ska upplysning enligt RKR R7 även i not lämnas
om genomsnittlig upplåningsränta och genomsnittlig räntebindningstid. Om kommunen

Ci 2022 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.
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Falköpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

använt derivat för att säkra ränterisk, ska även upplysning lämnas om genomsnittlig
upplåningsränta respektive räntebindningstid före och efter beaktande av räntesäk-
ringar. Denna upplysning går ej att utläsa i kommunens årsredovisning.

2.2.3 Leasing

Kommunen har under året påbörjat ett arbete med att se över sina leasingkontrakt för
att framgent i högre grad kunna klassificera dessa som finansiella- eller operationella
leasingavtal. Att göra denna indelning är i linje med RKR R5 och god redovisningssed.

De kontrakt som setts över under året är hyresavtal för fastighet förutom ej icke upp-
sägningsbara kontrakt.

För att fullt ut följa RKRs rekommendationer, R5, rekommenderas kommunen att fort-
sätta sitt arbete med klassificeringen av leasingavtal.

2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas detta i
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL re-
gleras 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.
Kommunens överskott för året uppgår till 127,9 mnkr. Vid avstämning av balanskravet
avgår realisationsvinster om 4,0 mnkr, orealiserade vinster i värdepapper 16,1 mnkr var-
vid balanskravsresultatet uppgår till 107,8 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 100 mnkr.

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

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 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 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.

2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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Falköpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

I den av kommunfullmäktige fastställda flerårsplanen för åren 2021-2023 framgår att
kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål.

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksam-
het, på kort och lång sikt. I kommunallagens elfte kapitel anges att det för den kommu-
nala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet och ut-
formas av kommunerna.

Se vidare information på sidorna 24-39 för verksamhetsmålen samt sidan 41 för de fi-
nansiella målen i kommunens årsredovisning.

I vår översiktliga granskning av fullmäktiges fattade beslut avseende finansiella mål och
verksamhetsmål har vi inte funnit något avvikande.

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 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.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram såväl verksamhets- som finansiella mål
med betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen

2.4.1 Finansiel la mål

De finansiella målen är uppdelade i tre:

• Mål 1: Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Över
tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021-2023 skall dock resultatet årligen
uppgå till minst 45 mnkr.

Utfall för 2021 är 127,9 mnkr vilket överstiger det enskilda årets mål om 45 mnkr,
vilket innebär att målet har uppnåtts.

• Mål 2 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av perioden
2021-2023.

Utfall för 2021 uppgår till 1130,5 mnkr varvid ett utrymme om 569,5 mnkr kvarstår
till målets maxvärde. Detta innebär att målet har uppnåtts.

• Mål 3 Från 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan
av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.

Utfallet för 2021 visar på att kommunens investeringar skötts i linje med mål 3, vilket
innebär att målet har uppnåtts.

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv.

(2, 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated
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Falköpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

Bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen är förenliga med de av full-
mäktige fastställda finansiella målen. Vi bedömer att kommunen uppfyller god ekonomisk
hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

2.4.2 Verksamhetsmål

Fyra övergripande verksamhetsmål anges i flerårsplanen för åren 2021-2023 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 mäte-
tal 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 2021 framgår av årsredovisningen
och är kortfattat enligt följande för respektive mål:

• Mål 1: Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Utfall: Godtagbar

• Mål 2: Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Utfall: God

• Må/ 3: Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Utfall: God

• Mål 4: Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad styrning.

Utfall: God

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv.

Bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att verksamhetsmålen är förenliga med de av full-
mäktige fastställda verksamhetsmålen. Vi bedömer att god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv delvis har uppnåtts.

2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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Falköpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

2.5 Resultatet

BEIX1=3:=11131 2=3121121
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Verksamhetens resultat
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Finansiella kostnader 8

Resultat efter finansiella poster
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2
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4
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-33 690
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LIDIFE=42fi 142 668 127 865

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostna-
derna för att inte urholka det egna kapitalet.

Årets resultat för kommunen uppgår till 127,8 mnkr vilket är 101,4 mnkr bättre än det
budgeterade resultatet på 26,4 mnkr. Kommunens koncern redovisar också ett positivt
resultat om 142,7 mnkr. För kommunen har verksamhetens intäkter för 2021 minskat
med 3% i jämförelse med 2020 medan verksamhetens kostnader ökat med 4 %. Det
höga resultatet för kommunen beror på flera faktorer där bidragen vilka har erhållits till
följd av bland annat Covid-19 utgör en del av förklaringen. Erhållna generella statsbi-
drag för 2021 uppgår till 742 mnkr (705,2 mnkr), årets skatteintäkter är 80 mnkr högre
än föregående år och kommunen har ett finansnetto som uppgår till 3,4 mnkr (-28,6
mnkr).

Kommunen har på totalen en positiv budgetavvikelse om 101,4 mnkr, fördelad enligt
följande:

Skattefinansierad verksamhet 14,3 mnkr
Taxefinansierad verksamhet -4,1 mnkr
Övriga poster 91,2 mnkr

Se närmare kommentar kring budgetavvikelserna i kommunens årsredovisning i avsnit-
tet "Driftsredovisning".

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

C) 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated
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2.6 Balansräkning

•i•
k. '41
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12

1 766 23S8 1 581 2 190

3 792 685 3 754 813 2 793935 2 757 773

3 672 504 1 637 675 2 889 039 2 656 342

120 181 117 138 104 898 101431

o o 0 a

42 484 27 945 48954 32 400

3 136 335 3 715 146 2 842 450 2 792 363

14 32612 40 tem 32 612 40 896

15

16

17

3 523

198 258

153 781

185 130

3 414 3 197

216 059 195088

87 715 153 781

128 639 123 757

3 069

177 180

87 715

109 538

Summa Omsättningstillgångar

pirTri-nrgrvim
540 670 4351127

E M =

475 804 377 503

3 209 961

EGET KAPITAL, AVSATININGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat

Resultatugärnningsreserv

övrigt eget kapital

Summa Eget kapital

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och, liknande förplikteser 19

Andra avsättningar 20

Summa Avsättningar

Skulder

Långfristga skulder 21

Kortfristiga skulder f l

Summa Skulder

SUIV4A EGO- KAPOAL PäISAUNDIGAR OCH
SKUU)ER

18

142868 120 472 127 885 102 270

100 000 100 000 100 000 100 000

1 231249 1 110 779 1 074 148 971 879

1 473 917 1 331 250 1 302 013 1 174 148

179 118 153 373 179 118 153 373

108 939 125 362 87 464 107 173

286 055 278 734 266 580 260 545

2 129 229

521 015

2 650 245

2 098 9C,

552 123

2651 814

C31511:1

1 301 534

480 738

1 782 272

3 350 865

1 268 288

509 001

1 775 248

3 209 961

Kommunen redovisar en soliditet på 38,9% (36,6%) och en soliditet med hänsyn tagen
till ansvarsförpliktelser i pensioner på 20,0% (16,6%), vilket visar på att kommunen har
en betalningsförmåga för sina skulder. Under de senaste åren har trenden för kommu-
nens soliditet varit att den minskat som en följd av höga investeringar vilka inte varit
möjliga utan upptagande av lån.

Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår i bokslutet till
633,2 mnkr jämfört med 640,9 mnkr per föregående år.

C) 2022 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.
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Falköpings kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

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 i all väsentlighet ger en rättvisande bild.

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

2.6.1 Iakt tagelser v id granskning av  balansräkningen

2.6.1.1 Materiel la anläggningsti l lgångar

1likhet med föregående år har vi noterat att kommunens anläggningsregister har vissa
brister. Till exempel går det inte att i anläggningsregistret få fram ursprungligt anskaff-
ningsvärde för respektive anläggningstillgång utan endast bokfört värde. Investeringar
registreras med rätt anskaffningsår men om investeringen avser del av en tidigare an-
skaffad anläggning, ingår inte investeringen när nyanskaffningar för året efterfrågas. Av
uppföljning med ekonomiavdelningen framgår att de är medvetna om bristen. Kom-
munstyrelsen kommer att åtgärda bristen i samband med att nytt ekonomisystem im-
plementeras.

Se även avsnitt 2.2.1 ovan för notering kring kommunens hantering av aktiveringar.

2.6.1.2 Finansiella anläggningsti l lgångar

Vid föregående års granskning rekommenderades att kommunstyrelsen att se över för-
hållandet att köp- och försäljning hanterades direkt av ekonomiavdelningen och inte
genom med diskretionär förvaltning. Under 2021 har hanteringen haft samma struktur
som under 2020 och rekommendationen kvarstår för att ge processen dualitet.

Vidare noteras att kommunen, i likhet med hanteringen under 2020, klassificerar sitt fi-
nansiella innehav som endera omsättningstillgång eller finansiell anläggningstillgång.
Denna hantering är i linje med vad RKR R7 ger utrymme för då bedömning ska göras
utifrån vad avsikten med innehavet är. Vi poängterar vikten av att tillse en överrens-
stännmelse med motivet bakom innehavet är av yttersta vikt. Exempelvis bör finansiella
anläggningstillgångar vars innehav är avsett att täcka pensionsutbetalningar klassifice-
ras som långa. Dock är det även fortsatt viktigt att innehavet går i linje med finanspo-
licy. Någon ytterligare rekommendation kommer inte lämnas i år.

2.6.1.3 Avsättningar

Kommunen beräknar förpliktelser för pensionsåtaganden för sina anställda enligt RIPS
(SKRs riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) och redovisar enligt den s.k. blandmo-
dellen i enlighet med LKBR. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i
den kommunala koncernen redovisas enligt K3.

För Falköpingskommun uppgår avsättningarna per 2021-12-31 för pensioner och lik-
nande förpliktelser till 179 mnkr och en ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser, in-
tjänade innan 1998, om 625 mnkr samt för förtroendevalda om 7,9 mnkr.

2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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2.6.1.4 Donationsfonder

Utifrån granskningspunkt i tidigare års revisionsrapporter avseende årsbokslutet per
2018, 2019 samt 2020, har det ansetts föreligga behov av att säkerställa att förvaltning
av donationskapital sker i enlighet med föreskrifter vid donation och i övrigt på ett ända-
målsenligt och tillfredsställande sätt. Kommunen startade under räkenskapsår 2019 en
översyn och anlitade en extern utredare avseende detta. Den externa utredaren avläm-
nade under 2020 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.

En handlingsplan antogs av kommunstyrelsen under 2021. Dock är arbetet med att
verkställa denna handlingsplan ännu inte i mål.

2.6.1.5 Eget kapital

I eget kapital har reserverats medel för en social investeringsreserv. Redovisning av en
social investeringsreserv inom eget kapital har inget stöd i vare sig LKBR eller god re-
dovisningssed.

Av öronmärkta medel för social investeringsreserv kvarstår 2,3 mnkr, vilket är oföränd-
rat jämfört med 2020-12-31.

2.7 Kassaflödesanalys
Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och
utbetalningar under året. 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 resultat och kassaflödet från den löpande verksamheten.

Bedömning

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och in-
vesteringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekom-
mendation.

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.

Bedömning

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller
kraven i enlighet med lagstiftningen.

2022 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.
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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 av-
slutade investeringar ska kunna stämmas av samt att investeringsredovisningen även
ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till.

Ul ieä
NETTO-
UTGIFT BUDGET =DMA

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -9,2 -7,3 -1,9

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen -2,6 -63,6 61,0

Kompetens- och arbetslivsnämnden -0,8 -0,7 -0,1

Kultur- och fritidsnämnden -1,6 -1,6 0,0

Samhällsskyddsnämnden -6,3 -6,7 0,4

Socialnämnden -2,2 -4,1 1,9

Tekniska nämnden -128,0 -374,5 246,5

Summa skattefin. verksamhet -150,8 -458,5 307,7

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp

Biogas

-30,8 -46,8 16,0

-3,3 -2,5 -0,8

Summa taxefin. verksamhet -34,1 -49,3 15,2

-184,9 -507,8 322,9

Årets investeringar i kommunen uppgår till 184,9 mnkr (298,0 mnkr), exklusive investe-
ringsbidrag, vilket är betydligt lägre i jämförelse med vad som budgeterats för (positiv
budgetavvikelse om 322,9 mnkr). Budgetavvikelserna avser främst Tekniska nämnden
(246,5 mnkr) och Kommunstyrelsen (61,0 mnkr). Avvikelserna beror främst på förse-
ningar i investeringsprojekt inom fastighetsavdelningen (Tekniska nämnden), där flera
av projekten inte påbörjats respektive färdigställts enligt plan. För Kommunstyrelsen är
investeringar fortsatt pågående eller tillfälligt pausade varpå projekten inte kunnat ge-
nomföras enligt plan.

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

C, 2022 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.
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Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen
uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.

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 primärkommunen följande kom-
munala koncernföretag som redovisas i årsredovisningens koncernstruktur:

• Falköpings hyresbostäder AB, 100%

o Fastighets AB Mösseberg, 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 samman-
ställda 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.

Dag som ovan
KPMG AB

Auktoriserad revisor

/74
Josefine Kjellberg

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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