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1. Inledning 

Vi har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med 

nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning. 

 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

 

Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, Pensionsutbetalningar. 

Kommunen redovisar 1 235 mkr som avsättning i balansräkningen vilket i enlighet med 

lagstiftningen istället skall redovisas som en ansvarsförbindelse. Kommunen har i 

årsredovisningen upplyst om avsteget mot gällande lagstiftning och även lämnat upplysning 

om avstegets effekter på resultat- och balansräkning. Kommunens redovisning av pensioner 

innebär också att årets resultat är 19 mkr högre redovisat än om lagen efterlevts. Vår 

bedömning är att den felaktiga redovisningen är av betydande storlek och att räkenskaperna 

därför inte ger en rättvisande bild, i enlighet med gällande lagstiftning, om inte rättelse sker.  

 

Vår bedömning är att granskat material i övrigt överensstämmer med lagen om kommunal 

redovisning. Däremot framgår det av årsredovisningen och i denna rapport att kommunen 

gör ett antal avsteg från Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer och att 

det föreligger en stor osäkerhet avseende storleken på avsättningar för återställande av 

deponier. Beaktat detta är ändå vår bedömning, med undantag av kommunens 

pensionsredovisning, att kommunen i allt väsentligt upprättat bokslut och årsredovisning 

enligt god redovisningssed.  

 

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2020 lämnas härmed följande 

bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens 

bokslut år 2020 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste 

iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma 

förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de 

revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle 

föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll. Observera att vår granskning av 

den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla 

tänkbara brister.  

 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomienheten.  

 

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 

den 12 mars 2021. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 415 mkr och ett eget kapital 

om 2 618 mkr för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 511 mkr och 3 017 mkr. 
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2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

2.1. God ekonomisk hushållning 

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

• Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

• Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.  

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det 

är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är 

obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 

ska mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till kommunfullmäktige. 

Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av 

de mål kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av 

kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och 

årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och 

landstingen ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk 

hushållning. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 formulerat 14 indikatorer med tillhörande mått varav 

två finansiella indikatorer med tillhörande mått som ska bidra till att god ekonomisk 

hushållning uppnås. De två finansiella målen är två indikatorer som avser soliditet samt 

resultatets förmåga att finansiera investeringar och att möta oväntade kostnader. De 

verksamhetsmässiga målen avser tolv indikatorer inom områdena social respektive 

ekologisk hållbarhet. För att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås beskrivs i 

budget 2020 att det görs en samlad bedömning av samtliga indikatorer. I budgeten framgår 

målsättningen för respektive indikator, där en del indikatorer ska öka för att anses vara 

uppnådda och andra ska minska. Det finns ingen fastställd nivå för vilken samlad 

måluppfyllelse som krävs för att en god ekonomisk hushållning ska anses ha uppnåtts. 

Kommunledningskontoret uppger att modellen för god ekonomisk hushållning har utvecklats 

för år 2021 och att bedömningskriterierna då förtydligats ytterligare. 

2.2. Måluppfyllelse 

I årsredovisningen framgår att de två finansiella indikatorerna uppnås för 2020. Indikatorn 

avseende soliditet följs upp med ett mått för kommunen och ett mått för koncernen. Båda 

soliditetsmåtten uppnås för 2020. 
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Fem av tolv verksamhetsmässiga indikatorer följs inte upp i årsredovisningen. Nyckeltalen 

för dessa uppges bli tillgängliga under våren 2021. Av de indikatorer som följs upp har fyra 

uppnåtts (förbättrats jämfört med tidigare år) och tre inte uppnåtts (ej förbättrats). 

Därtill beskrivs i samband med uppföljningen av nyckeltalen i årsredovisningen hur Eksta 

Bostadsaktiebolag bidragit till god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen gör i 

årsredovisningen bedömningen att god ekonomisk hushållning totalt sett är uppfylld för 

Kungsbacka kommun och koncernen 2020. 

I figur 1 nedan illustreras utfallet för de totalt 14 indikatorer som utgör grund för bedömning 

av god ekonomisk hushållning. I figuren visas måluppfyllelsen för både de finansiella och 

verksamhetsmässiga indikatorerna. 

 

Figur 1. Måluppfyllelse av 14 indikatorer för 
god ekonomisk hushållning, från årsredovisning 

 

I bilaga 1 återges måluppfyllelsen per indikator. 

  

Ej uppfyllda
3

Uppfyllda
6

Följs ej upp
5
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2.3. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 

kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 

 

Avstämning mot balanskravet: 

 

Mkr 2020 

  

Årets resultat enligt resultaträkningen 415 

Justering för realisationsvinster 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 

-4 

-19 

Positivt balansresultat 392 

 

Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  

2.4. Bedömning av måluppfyllelsen 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen, granskat om resultatet är förenligt med 

fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen bedömningen att kommunen uppnår god 

ekonomisk hushållning 2020. Utifrån årsredovisningen framgår att de två finansiella 

indikatorerna är uppnådda samt att balanskravet uppnås. Vad gäller de verksamhetsmässiga 

indikatorerna framgår att fyra indikatorer uppnåtts och att tre indikatorer inte uppnåtts. 

Därtill saknas uppföljning avseende utfallet för fem verksamhetsmässiga indikatorer i 

årsredovisningen.  

I budget 2020 framgår att det ska genomföras en samlad bedömning av nyckeltalen för att 

bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås. Vi konstaterar, likt föregående år, att det 

inte är tydligt hur den samlade bedömningen genomförs. Enligt vår mening bör kommunen 

tydliggöra hur den samlade bedömningen ska genomföras, exempelvis genom att fastställa 

hur stor andel av nyckeltalen som ska uppnås för att god ekonomisk hushållning ska 

uppfyllas. Detta skulle enligt vår mening bidra till att tydliggöra kommunens bedömning av 

god ekonomisk hushållning. 

Vi konstaterar att det i årsredovisningen återfinns en övergripande beskrivning av hur Eksta 

Bostadsaktiebolag arbetat för att bidra till kommunfullmäktiges beslutade indikatorer. 

Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss om resultatet för 2020 är förenligt med 

kommunens definition av god ekonomisk hushållning. Fem av tolv verksamhetsmässiga 

indikatorer följs inte upp i årsredovisningen och den samlade måluppfyllelsen bland 

resterande indikatorer är svag. Däremot uppfylls balanskravet. 
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3. Kommentar till resultaträkningen 

3.1. Analys resultaträkning 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, 

kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och 

budget.  

 

Kommunen redovisar ett resultat för år 2020 om 415 mkr, vilket är 305 mkr högre än 

budget 2020. Avvikelsen förklaras främst av positiv budgetavvikelse från nämnderna (141 

mkr), lägre kostnader för avskrivningar (82 mkr) och högre skatter och generella statsbidrag 

(61 mkr).  

I årsredovisningen under avsnitt ”Finansiell analys” återfinns kommunens resultatanalys. 

 

Vår granskning av löner har skett genom en särskild registeranalys (så kallad ACL-körning) 

och avser perioden 2020-01-01 - 2020-10-31.  

Vi har genomfört både översiktliga analyser och gjort rimlighetsbedömningar på totalnivå 

samt genomfört granskning och uppföljning av väsentliga transaktioner på detaljnivå. 

Granskning på detaljnivå har skett genom stickprov där urvalet baserats på transaktioner 

med väsentliga belopp, dess karaktär eller löneart. Till stickprovsgranskningen har vi 

mottagit underlag samt rimliga förklaringar av kommunen för att få en förståelse för de 

transaktionsbelopp och bokningar som kan förekomma.  

3.2. Förändring avsättning för pensioner  

Pensionsskulden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så 

kallade blandmodellen, vilket innebär att endast pensioner intjänade från 1998 ska 

skuldföras. Tidigare intjänade pensioner ska tas upp som ansvarsförbindelse och inte 

skuldredovisas i balansräkningen. Från och med 2004 så redovisar kommunen hela 

pensionsförpliktelsen i balansräkningen. Denna hantering är därmed inte i linje med den 

kommunala redovisningslagen. Kommunen har i årsredovisningen upplyst om avsteget mot 

gällande lagstiftning och även lämnat upplysning om avstegets effekter på resultat- och 

balansräkning. Vår bedömning är att den felaktiga redovisningen är av betydande storlek 

och att räkenskaperna därför inte ger en rättvisande bild, i enlighet med gällande 

lagstiftning, om inte rättelse sker.  
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4. Kommentar till balansräkning 

4.1. Materiella anläggningstillgångar  

4.1.1. Investeringar 

Kommunen investerade 857 mkr under 2020 vilket är 432 mkr lägre än 

investeringsbudgeten. Budgetavvikelsen beror främst på förskjutningar i tid för en del 

projekt samt att projekten blivit billigare än budgeterat. De största investeringarna 2020 är 

att Kungsbacka badhus färdigställts (70 mkr), Parkeringshuset Linden (144 mkr), om- och 

tillbyggnad av Frillesåsskolan (59 mkr) samt Fjärås nya skola (54 mkr). Angivna belopp avser 

investeringar under 2020. 

4.1.2. Komponentredovisning 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R4 Materiella 

anläggningstillgångar, som har ersatt rekommendation 11.4 Materiella 

anläggningstillgångar, ska komponentavskrivning tillämpas från och med 2014. 

Komponentavskrivning innebär att betydande komponenter i en anläggningstillgång ska 

redovisas var för sig för att förbrukning och nyttjandeperiod ska kunna beaktas och bedömas 

för enskilda komponenter. Kommunen tillämpar från och med 2016 komponentavskrivning 

för fastigheter och från och med 2017 komponentredovisning på investeringar i 

infrastruktur. Under 2018 har investeringar i vatten- och avloppsanläggningar 

komponentindelats. Vi kan konstatera att vid utgången av 2020 kvarstår 

komponentindelning av bredband och renhållning. Kommunen lämnar i årsredovisningen 

upplysning om status för arbetet med komponentredovisning där komponentindelning av 

bredband planeras att genomföras 2021. 

4.2. Exploateringsområden  

Exploateringstillgångar uppgår till 40 mkr i årsbokslutet. Kommunens bedömning är att 

inget nedskrivningsbehov föreligger för dessa tillgångar.  

 

Vi har under 2020 följt kommunens hantering i samband med de exploateringsprojekt som 

pågår och projekt som har slutredovisats. Vi kan konstatera att kommunen har ett resultat 

från exploatering om 29 mkr, vilket är hänförligt till Skårby 12:1 (23 mnkr) och Kolla 5:148 

(6 mkr). Enligt uppgift från kommunen finns det i bokslutet inga ytterligare 

exploateringsområden som borde intäktsföras. Vår granskning har inte heller identifierat 

något sådant behov. 
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4.3. Återställande av deponier 

Kommunen har totala avsättningar för återställning av deponier om 201 mkr. Avsättning för 

Svinholmen uppgår till 102 mkr, Barnamossen uppgår till 66 mkr, avsättning för övriga 

deponier uppgår till 33 mkr.  

Avsättning till deponi Barnamossen är på 66 mkr och har minskat med under året 

ianspråktagna kostnader, 0,5 mkr. Ursprungligt avsatt belopp om 69 mkr hänförs till en 

extern värdering från 2015-12-07 som angav ett spann mellan 28–129 mkr utifrån framtida 

händelser. Vi kan konstatera att kommunen inte gjort någon förnyad bedömning av 

kostnaden för återställning per 2020-12-31. Vi rekommenderar därför kommunen att 

upprätta en rutin för att säkerställa att en förnyad extern bedömning görs vid varje 

årsbokslut. Då någon ny bedömning inte har gjorts av kommunen är vår uppfattning att 

avsatt belopp om 66 mkr är mycket osäkert och att en ny bedömning krävs under 2021 för 

att få ett adekvat underlag för avsättningens storlek. 

För Svinholmen har vi tidigare år noterat att det inte funnits tillräckliga underlag för att 

bedöma storleken för en avsättning. Bland tidigare avsatt belopp fanns därför enbart 

kostnader för kontroll och provtagning, 2,3 mkr. Vi kan konstatera att kommunen har gjort 

ytterligare avsättning om cirka 100 mkr per 2019-12-31. Vi har i samband med vår 

granskning per 2019-12-31 erhållit en översiktlig kostnadsuppskattning som kommunen 

tagit fram tillsammans med Norconsult. Totalkostnaden har uppskattats till cirka 128 mkr, 

varvid det framgår att en osäkerhet tillkommer på 15–20%. Vi kan konstatera att kommunen 

inte gjort någon förnyad bedömning av kostnaden för återställning per 2020-12-31. Då 

någon ny bedömning inte har gjorts av kommunen är vår uppfattning att avsatt belopp om 

102 mkr är mycket osäkert och att en ny bedömning krävs under 2021 för att få ett adekvat 

underlag för avsättningens storlek.  

 

Vi rekommenderar kommunen att löpande bedöma storleken på avsättning för återställande 

av deponierna och i de fall förutsättningar förändras göra erforderliga justeringar. Vi 

rekommenderar vidare kommunen att upprätta en rutin för att säkerställa att en förnyad 

extern bedömning görs vid varje årsboksluts.  

 

4.4. Ändrad redovisningsprincip 

Rådet för kommunal redovisning har i sin rekommendation RKR R2 Intäkter fastställt att det 

fr o m år 2020 inte längre är tillåtet att skuldföra gatukostnads- och exploate-

ringsersättningar i balansräkningen när det inte föreligger en förpliktelse mot finansiären. 

Istället ska kommunen redovisa dessa ersättningar som en intäkt i sin helhet.  

 

Kommunen har därmed räknat om jämförelsetalen vilket ökat ingående eget kapital per 

2020-01-01 till 2 225 mkr, dvs 285 mkr högre än de 1 939 mkr som fastställdes per 2019-

12-31 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Vi noterar att redovisad skuld för 
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Investeringsinkomster per 2019-12-31 minskat med motsvarande belopp i jämförelsetalen 

i årsredovisningen för 2020. 

 

Kommunen har upplyst om ändrad redovisningsprincip i årsredovisningens 

redovisningsprinciper samt i not för eget kapital. Vi har kontrollerat omräkningen och 

bedömer att den är korrekt hanterad.  

4.5. Rättelse av fel 

Kommunen har uppmärksammat att tidigare års redovisad skuld för ålderspension varit för 

lågt redovisad till följd av ofullständiga bokslutsunderlag. Under året har komplett underlag 

erhållits och det har konstaterats att redovisad skuld för ålderspension var 22 mkr för lågt 

redovisad per 2019-12-31. Felet har rättats mot eget kapital under 2020. Jämförelsetalen 

för 2019 har ej rättats då kommunen bedömt det som praktiskt ej möjligt att utreda. 

 

Kommunen har upplyst om rättelse av fel i årsredovisningens redovisningsprinciper samt i 

not för eget kapital. Vi har kontrollerat omräkningen och bedömer att den är korrekt 

hanterad. 

 

 

 

I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning. 

 

 

 

Göteborg den 22 mars 2021 

 

 

 

Hans Gavin               Björn Hulthén   

Auktoriserad revisor och   Auktoriserad revisor  

certifierad kommunal yrkesrevisor  Ernst & Young AB 

Ernst & Young AB 

 

 

 

Ludwig Reismer 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Uppföljning av indikatorer i årsredovisning 2020 

I tabell 1 nedan framgår den uppföljning av indikatorer som görs i årsredovisningen. I 

tabellen framgår om indikatorn har uppnåtts, ej uppnåtts eller om den inte följts upp under 

perioden. 

 

Tabell 1. Uppföljning av indikatorer i årsredovisning 2020. 

Indikator Mått Måluppfyllelse i 

årsredovisning 

Resultatets förmåga att finansiera 

investeringar och möta oväntade kostnader 

Minst 2% av skatt 

och statsbidrag 
Uppnås 

Soliditet (för kommunen samt för koncernen) Oförändrad eller 

ökande 
Uppnås 

Återstående livslängd vid födseln (män) Öka Följs ej upp 

Återstående livslängd vid födseln (kvinnor) Öka Följs ej upp 

Anmälda brott per invånare (antal/100 000 

inv) 

Minska 
Uppnås ej 

Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit 

bistånd i 10–12 månader under året (andel av 

befolkningen, i % 

Minska 

Följs ej upp 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år (andel av 

befolkningen, (%) 

Minska 
Uppnås 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett 

yrkesprogram, (%) 

Öka 
Uppnås 

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning 

inom 4 år; (%) 

Öka 
Uppnås 

Energiförbrukning i kommunens lokaler 

(tillförd energi, kWh/m2) 

Minska 
Uppnås ej 

Resor med kollektivtrafikresor/inv Öka Följs ej upp 

Hushållsavfall som återvinns (andel av totalt 

hushållsavfall) 

Öka 
Följs ej upp 

Byggnader med förnybar energi samt 

restvärme i kommunens lokaler (%) 

Öka 
Uppnås ej 

Förnybart drivmedel i kommunens bilar (%) Öka Uppnås 

    


