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Dnr. KS.2016.100/049
TJÄNSTEYTTRANDE
2016-05-18
Kommunledningskansliet
Per Nilsson
ekonomichef

Kommunstyrelse

Yttrande över revisionsrapport granskning av bokslut och
årsredovisning 2015-12-31
Bakgrund
Revisorerna har överlämnat en revisionsrapport gällande översiktlig granskning av
årsredovisning per 2015-12-31 där revisorerna har gjort en bedömning av om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat och om räkenskaperna är
rättvisande.
Sammanfattande revisionell bedömning
Kommunen följer inte KRL gällande redovisning av pensionsutbetalningar.
Kommunen redovisar 222 mkr som avsättning istället för som en upplysning
(ansvarsförbindelse) utanför balansräkningen. Kommunens redovisning innebär att
årets resultat är 9,3 mkr högre än om lagen följts. Avvikelsen framgår av
redovisningsprinciperna och hänsyn har tagits till resultat effekten vid
balanskravsavstämningen. Bedömningen är dock att felen är av betydande storlek
och att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och därför bör rättas.
Ett antal bidrag avseende migrationsverket och vård och omsorg, 4,2 mkr är
periodiserade som en skuld. Underlag saknas som styrker att bidragen avser
framtida perioder och/eller är förenad med återbetalningsskyldighet.
Övervägande
Kommunledningskontoret tar till sig av de synpunkter som revisorerna har
framfört och förbättrar rutiner och principer för periodisering och redovisning av
bidrag från extern part, tex migrationsverket. Vid redovisning av T1 2016 kommer
det att framgå av utfall och prognos vad förändringen innebär för resultatet 2016.
Gällande redovisningen av pensionsutbetalningar fortsätter kommunen redovisa
pensionsskulden såsom skuld i balansräkningen men resultatet exklusive
ansvarsförbindelse räknas som kommunens officiella resultat och det som används
vid balanskravsavstämningen. En statlig utredning om "En ändamålsenlig
kommunal redovisning", SOU 2016:24, har presenterats i april 2016. Den
rekommenderar att redovisningen av kommunala pensionsförpliktelser ändras och
att förpliktelsen till fullo redovisas som skuld.
Förslag till beslut
Redovisat yttrande över revisionsrapport "Granskning av bokslut och
årsredovisning 2015-12-31" godkänns och antas som eget samt överlämnas till
revisorerna.
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Yttrande över revisionsrapport granskning av bokslut och
årsredovisning 2015-12-31
Revisorerna har överlämnat en revisionsrapport gällande översiktlig granskning av
årsredovisning per 2015-12-31 där revisorerna har gjort en bedömning av om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat och om räkenskaperna är
rättvisande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande 2016-05-18
Yrkande
Håkan Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisat yttrande över revisionsrapport "Granskning av bokslut och
årsredovisning 2015-12-31" godkänns och antas som eget samt överlämnas till
revisorerna.
________
Expedieras 2016-06-20 till
Lena Medin, KPMG
Åre kommuns revisisorer
________
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