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Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 
2016-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas 
delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Sammantaget bedömer vi att kommunens resultat och ställning per 2016-08-31 i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Vi bedömer också att 
redovisningen av målavstämningen är väl utvecklad och beskrivs på ett tydligt och informativt 
sätt. Delårsrapporten följer i stort de krav som ställs av KRL och RKR, dock följs inte RKR 22 
fullt ut.  

Vi noterar att resultatet vid delåret 2016 visar på ett överskott med + 25 mkr. Anledningen till 
det höga resultatet är att kommunen har haft ett antal kortsiktiga intäkter efter att ha sålt 
tomträtter, fått ökade statsbidrag samt att periodiseringen av statsbidrag påverkar.  

I kommunens driftredovisning prognostiseras ett negativt resultat på -10,7 mkr för helåret 2016. 
I prognosen ingår Vård- och omsorgsnämndens prognostiserade underskott på 8,6 mkr och samt 
Social- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserade underskott på 10,7 mkr. 

Vi ser med stort allvar på dessa nämndernas prognostiserade underskott och att kommunen 
bedömer att balanskravet inte kommer att uppnås 2016. Vi vill därför understryka att åtgärder 
bör vidtagas snarast. 
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Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2016-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas 
bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Sammantaget bedömer vi att kommunens resultat och ställning per 2016-08-31 i allt 
väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Vi bedömer också 
att redovisningen av målavstämningen är väl utvecklad och beskrivs på ett tydligt och 
informativt sätt.  

Delårsrapporten följer i stort de krav som ställs av KRL och RKR, dock följs inte RKR 22 
fullt ut.  

Fullmäktige i Köpings kommun har antagit Mål och budget 2016, plan 2017-2018. Av 
dokumentet framgår fyra målområden, med ett finansiellt mål och nio 
kommungemensamma mål.  

Det av fullmäktige fastställda finansiella målet: 

- För att ha beredskap att möta konjunkturförändringar och ändrade förutsättningar 
ska Köpings kommuns ekonomiska resultat årligen motsvara minst 0,5 % av 
totala skatteintäkter och statsbidrag. 

Vid delåret uppgår resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning till 2,6 % vilket 
innebär att målet uppnås för delåret 2016. För helåret 2016 prognostiseras resultatet till  
-0,4 % vilket innebär att kommunen prognostiserar att ej uppnå det finansiella målet för 
god ekonomisk hushållning för helåret 2016.  

I delårsrapporten följs upp de aktiviteter i nämnderna som ska bidra till måluppfyllnad 
och det görs en bedömning av om de förväntas uppfylla målen. Vi noterar att 
kommunstyrelsens bedömning av uppföljningen visar att av de bidrag som nämnderna 
gör till måluppfyllelsen så förväntas 49 % av bidragen att genomföras helt och 39 % att 
genomföras delvis och 12 % av bidragen kommer inte att kunna genomföras. Då de flesta 
indikatorer som används vid målavstämningen redovisas årsvis så kommer den faktiska 
måluppfyllnaden redovisas först i årsredovisningen. 

Vi noterar att resultatet vid delåret 2016 visar på ett överskott med + 25 mkr. 
Anledningen till det höga resultatet är att kommunen har haft ett antal kortsiktiga intäkter 
efter att ha sålt tomträtter, fått ökade statsbidrag samt att periodiseringen av statsbidrag 
påverkar.  



I kommunens driftredovisning prognostiseras ett negativt resultat på -10,7 mkr för helåret 
2016. I prognosen ingår Vård- och omsorgsnämndens prognostiserade underskott på 8,6 
mkr och samt Social- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserade underskott på 10,7 
mkr. 

Vi ser med stort allvar på dessa nämnders prognostiserade underskott och att kommunen 
bedömer att balanskravet inte kommer att uppnås 2016. Vi vill därför understryka att 
åtgärder bör vidtagas snarast. 

Delårsrapporten visar att balanskravsresultatet i augusti 2016 ligger på +11 mkr vilket 
innebär att kommunen klarar balanskravet för den perioden. Kommunen prognostiserade 
resultat för 2016 pekar dock på att balanskravet inte på kommer att klaras för helåret.  

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten är förenligt med det 
finansiella mål fullmäktige beslutat om. Revisorerna bedömer att resultatet i 
delårsrapporten delvis är förenligt med de verksamhetsmässiga målen fullmäktige 
beslutat om.  
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1. Inledning och sammanfattning 
KPMG har av Köpings kommuns revisorer erhållit uppdraget att översiktligt granska 
delårsrapporten per 2016-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016.  

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 
delårsrapporten. 

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning som 
sammanfattas nedan i avsnitt 1.1 – 1.2. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

• Den upprättade delårsrapporten följer inte RKR 22 fullt ut, se avsnitt 9.1. 

• Sammantaget bedömer vi att dokumentationen av bokslutet till balansräkningens poster är 
av god kvalitet.  

Vår bedömning är att delårsresultatet som presenteras i delårsrapporten i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska 
förvaltningen. 

Finansiella mål 

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att resultatet är förenligt med vad 
fullmäktige fastställt. 

Verksamhetsmässiga mål 

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att resultatet av de kommunövergripande 
verksamhetsmålen är i enlighet med vad fullmäktige fastställt.  

  

1 Kommunallag (1991:900) 
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2. Syfte 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med 
kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. 
Resultatet av vår granskning utgör underlag för kommunrevisorernas uttalande beträffande 
delårsrapporten. 

3. Avgränsning 
Granskningen omfattar delårsrapporten per 2016-08-31. 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet 
främst såsom definieras av SKL2 och Skyrev3. 

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig i syfte att utgöra underlag för bedömning av 
fullmäktiges finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i 
huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. Vi har verifierat större balans- och resultat-
påverkande poster men de granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det 
inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.   

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

4. Revisionskriterier 
Vi kommer att bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt följer   

• Kommunallag (KL) och kommunal redovisningslag (KRL) 

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

• Interna regelverk och instruktioner 

• Fullmäktigebeslut 

Vi kommer vidare att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål 
kommunfullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

5. Ansvarig styrelse 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a § KL ska behandlas av 
kommunfullmäktige.  

2 Sveriges kommuner och landsting 
3 Sveriges kommunala yrkesrevisorer 
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6. Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 

• 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 

• Stickprovsvis granskat specifikationerna till delårsbokslutet med tillhörande underlag för 
avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som underlag 
för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. 

• Översiktlig analys av resultaträkningen 

7. Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Martin Ingberg, Auktoriserad revisor och Sofia Landås och 
Veronica Malm, revisor.  

8. Anvisningar och styrdokument 
Av KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period 
av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s minst sex och högst åtta månader. 
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av fullmäktige 
och som revisorerna ska göra en bedömning av.  

Köpings kommuns har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti.  

Anvisningar har utarbetats av Drätselkontoret för att styra upp förvaltningarnas arbete. I anvis-
ningarna har särskilda uppmaningar och instruktioner lämnats vad gäller nödvändigheten av 
avstämningar av balanskonton och periodiseringar. Avstämning och periodiseringar görs i redo-
visningen vid respektive förvaltning. 

Kommentar: Vår bedömning är att anvisningarna uppfyller syftet och att kommunen vid detta 
bokslut följt anvisningarna i sin helhet. 

8.1 Bakgrund 
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 delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. 

Fullmäktige i Köpings kommun har antagit Mål och budget 2016, plan 2017-2018. Av dokumentet 
framgår fyra målområden, med ett finansiellt mål och nio kommungemensamma mål.  
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• Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet 

• Ett tryggt och gott liv – livskvalitet 

• Hållbar samhällsutveckling 

• Framtidstro – barn och unga i fokus 

8.2 Finansiella mål 
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2016 finns ett finansiellt mål formulerat och vilken 
måluppfyllelse kommunen beräknas ha i budgeten 2016. I delårsrapporten följer kommunen upp 
vilken måluppfyllelsen är i delåret och även gällande prognos för helåret 2016: 

• Mål: För att ha beredskap att möta konjunkturförändringar och ändrade förutsättningar, 
ska Köpings kommuns ekonomiska resultat årligen motsvara minst 0,5 % av totala 
skatteintäkter och statsbidrag. 

Kommentar: Vid delåret uppgår resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning till 2,6 %. 
För helåret är resultatet prognostiserat till -0,4 %. Sammantaget görs bedömningen att kommunen 
inte förväntas uppnå målsättningen för god ekonomisk hushållning.  

Redovisningen av målavstämningen är väl utvecklad och beskrivs på ett tydligt och informativt sätt 
och uppfyller därmed lagens krav. 

Vi bedömer att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen för god ekonomisk hushållning. 

8.3 Verksamhetsmål 
I den av fullmäktige fastställda budget för år 2016 finns 9 kommungemensamma mål formulerade. 

• Mål 1: En kommun med hög kvalitet 

• Mål 2: En kommun med inflytande och bra information 

• Mål 3: Trygghet i livets alla skeenden 

• Mål 4: Aktiv fritid och bred kultur för alla 

• Mål 5: Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat 

• Mål 6: Attraktivt boende 

• Mål 7: Arbete och näringsliv 

• Mål 8: Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor 

© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company  
and a member firm of the KPMG network of independent member firms  

affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

  5 



   
 
 

 

ABCD 

• Mål 9: Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet 

Till de kommungemensamma målen hör indikatorer som används vid målavstämningen i 
delårsrapporten och årsredovisningen. De flesta indikatorer redovisas på årsbasis, därför har 
uppföljningen i delårsrapporten inriktats på att följa upp de aktiviteter som ska bidra till 
måluppfyllelsen. Nämnderna redovisar hur arbetet fortlöpt och målsamordnarna gör en 
sammanfattande värdering för respektive mål och förutsättningarna för att nå målen. 

Kommunstyrelsens bedömning: Värderingen av nämndernas bidrag till måluppfyllelsen utgår ifrån 
den bedömning som förvaltningarna gjort av arbetet med att nå de kommungemensamma målen. 
Bedömningen visar att 49 % (53 %) av bidragen kommer helt att genomföras och 39 % (44 %) 
delvis att genomföras. Resterande 12 % av bidragen når inte ända fram till målet. 
Helhetsbedömningen är att förutsättningarna delvis finns för att kommunen kommer att uppnå 
verksamhetsmålen. 

Kommentar 

Kommunen använder en viktning i antal förvaltningar som kommer att nå fram med sina bidrag till 
måluppfyllelsen. Det kan vara av intresse att fundera på värderingseffekten av målen som skulle 
kunna ha olika tyngd i den samlade värderingen av måluppfyllelsen. 

Sammantaget konstaterar vi att kommunstyrelsen gör den bedömningen att kommunen delvis 
förväntas uppnå målsättningarna för god ekonomisk hushållning. Jämfört med föregående år var 
resultatet för måluppfyllelsen högre vid delåret 2015 avseende hur stor andel aktiviteter som 
genomförts för att nå målen. Kommunen har samma mål som föregående år vilket gör det möjligt 
att göra den jämförelsen. 

Vi bedömer att resultatet enligt delårsrapporten endast delvis är förenligt med de av fullmäktige 
fastställda verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. 

9. Delårsrapporten i övrigt 

9.1 Förvaltningsberättelsen 
Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift ska lämnas om: 

• sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning, 
• sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapport-

perioden eller efter dennes slut.  

Sedan 2014 finns även en rekommendation av RKR avseende delårsrapport (RKR 22). I den 
framgår dels vad som ska finnas i en delårsrapport. Där framgår att en förkortad 
förvaltningsberättelse som minimum ska innehålla: 

a) Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men 
innan delårsrapporten upprättas, och som inte på annat sätt beaktas i delårsrapporten. 
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b) Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet. 

c) En samlad, men övergripande, redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 

d) En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 
löpande verksamheten. 

e) En samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att 
kunna uppnås. 

f) En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. 

g) Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats/avgränsats, vilka juridiska 
personer den består av och hur den förändrats i sin sammansättning under delårsperioden.  

 

Kommentar:  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i huvudsak överensstämmer med 
kraven i KRL och RKR 22. Det saknas dock jämförelsetal i resultaträkningen för helårsprognos 
samt årsbudget, vilket vore en önskvärd förbättring. Vi vill även framhålla att delårsrapportens form 
och struktur liksom tidigare år är mycket väl skriven, överskådlig och kortfattad.  

9.2 Balanskravet 

9.2.1 Gällande regler 
I KL finns de gällande reglerna om balanskravet, vilket innebär att kommunens intäkter ska 
överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom 
tre år. 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 intäkterna enbart 
täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi. 

Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. 
Exempel på där synnerliga skäl kan anses föreligga är när kommuner medvetet och tydligt gjort 
avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta framtida kostnadsökningar eller 
intäktsminskningar. 

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya 
reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar 
är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste 
besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning som fullmäktige ska besluta om.4 

9.2.2 Balanskravet i delårsrapporten 
Av delårsrapporten, under avsnittet ”Ekonomisk och finansiell analys” med rubriken ”Balanskravet 
klaras till delår” framgår att resultatet till och med augusti 2016 uppfyller kommunallagens krav 

4 Kommunallagen 8 kap 3 d § samt Kommunal redovisningslag 4 kap 4 § 
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som ställs för att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna och därmed ha en god ekonomisk 
hushållning. Balanskravet uppgår till + 11 mkr för perioden. Det finns inget balanskravsresultat att 
återställa från tidigare år. Enligt det prognostiserade resultatet för 2016 kommer balanskravet inte 
att klaras.  

Kommentar: Årets resultat vid delårsbokslutet visar liksom de senaste åren ett överskott. 
Kommunens analys av respektive nämnds resultat är bra beskrivet med en kortfattad text och en 
tydlig redovisning av åtgärder när en nämnd redovisar underskott. Balanskravsutredningen 
redovisas även i en överskådlig tabell innehållande jämförelser med föregående år, totalt 5 år.  

Då kommunen prognosticerar att de inte kommer att uppnå balanskravet för 2016 är det viktigt att 
i tid vidta åtgärder för att vända den trenden. 

 

9.3 Kommunens resultaträkning, budget och prognos 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för år 2013 - 2016. 

Belopp i mkr 
Utfall         

2016-08-31 
Budget           

2016 
Utfall          

2015-08-31 
Utfall          

2014-08-31 
Utfall          

2013-08-31 
            
Verksamhetens 
nettokostnader -933 -1 412 -920 -875 -823 
varav jämförelsestörande 16    0  0 -7 

Förändring i % jämfört med 
föregående år (exkl. 
jämförelsestörande) 1,4%   5,1% 7,3%   
Skatteintäkter och statsbidrag 949 1 415 908 875 846 
Förändring i % jämfört med 
föregående år 4,5%   3,8% 3,4%   
Finansnetto 9 4 39 7 -2 
varav jämförelsestörande    32     
Resultat  25 7 27 7 21 
            
Verksamhetens nettokostnad 
inkl. finansnetto i relation till 
skatteintäkter och statsbidrag 97% 100% 97% 99% 97% 

 

Koncernen:  

Belopp i mkr 2016-08-31 2015-08-31 2014-08-31 
        
Resultat före extraordinära 
poster och skatt 50 39 11 
Nettokostnader i relation till 
skatteintäkter och bidrag, %  94% 99% 98% 
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Kommentar: Årets resultat ligger i nivå med samma period föregående år. Förklaringen till att 
resultatet även i år ligger så högt är att kommunen har sålt tomträtter samt att periodisering av 
statsbidrag påverkar. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat något mer jämfört med ökningen av 
nettokostnaderna, men nettokostnadsandelen ligger kvar på samma nivå som vid föregående års 
delårsbokslut. Att beakta är dock att både årets siffror och föregående år har påverkats av tillfälliga 
intäkter som på kort sikt ger positiv inverkan på resultatet.  

Totalt prognostiserar verksamheterna ett negativt resultat med -4,3 mnkr för helåret 2016.  

Beträffande kommunens förutsättningar att uppnå balanskravet se avsnitt 9.2. 

9.4 Balansräkning 

Belopp i mkr 2016-08-31 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 
          
Balansomslutning 1 580 1 395 1 276 1 213 
Redovisat eget kapital 830 790 763 749 
Soliditet redovisad 53% 57% 60% 62% 
Omsättningstillgångar 199 177 167 184 
Kortfristiga skulder 322 285 300 259 
Balanslikviditet 62% 62% 56% 71% 

 

Koncernen: 

Belopp i mkr 2016-08-31 2015-08-31 
      
Balansomslutning 2823 2 357 
Redovisat eget kapital 971 915 
Soliditet redovisad 34% 39% 
Omsättningstillgångar 301 249 
Kortfristiga skulder 496 387 
Balanslikviditet 61% 64% 

 

Till samtliga balansposter finns det nu bokslutsbilagor och specifikationer. Vår bedömning är 
dokumentationen av bokslutet håller en god standard. 

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, 
skulder och eget kapital. 

Vi bedömer också att tillgångarna, avsättningarna och skulderna i allt väsentligt existerar, är 
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och värderats enligt principerna i KRL. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL, omfattar tillräckliga noter och bilagor/specifikationer 
finns i tillräcklig omfattning. 
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9.5 Kassaflödesanalys 
En kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar har finansierats samt hur de har 
inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Kommentar: Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och 
investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation. 
Vi har inte närmare granskat bakomliggande underlag till kassaflödesanalysen. 

9.6 Sammanställd redovisning 
Enligt RKR 22 ska delårsrapporten innefatta en sammanställd redovisning om dotterbolagens 
balansomslutning eller intäkter uppgår till mer än 30 % av kommunkoncernens totala 
balansomslutning eller intäkter.  

Enligt KRL 8:2 ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande 
inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk 
person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning 
eller balansomslutning. 

Kommentar: Kommunen har i delårsbokslut upprättat en sammanställd redovisning. Kommunen 
redovisar även i förvaltningsberättelsen avsnitt som behandlar de kommunala bolagen. Av 
förvaltningsberättelsen framgår det vilka bolag som ingår i kommunkoncernen. Utöver detta finns 
en redogörelse över vilka företag/organisationer kommunen samverkar med. 

9.7 Investeringsredovisning 
Köpings kommuns årsbudget för investeringar under 2016 uppgår till 353 007 tkr. Av dessa har 
kommunen till och med augusti nyttjat 77 165 tkr. Enligt årsprognosen är bedömningen att 
kommunen kommer att nyttja 187 707 tkr vilket ger ett överskott på 165 300 tkr.  

Vi bedömer att investeringsredovisningen är korrekt redovisad. 

9.8 Driftsredovisning 
Kommunens driftredovisning visar på en negativ prognosavvikelse med -10,7 mkr. Den stora 
anledningen till det är att Vård- och omsorgsnämnd samt Social- och arbetsmarknadsnämnd visar 
väsentliga underskott i prognosen, -8,6 mkr respektive -10,7 mkr. Tekniska kontoret visar istället 
en positiv avvikelse i sin avgiftsfinansierade verksamhet med 5,4 mkr. Även 
Verksamhetskostnader, finansförvaltningen visar överskott med 14,4 mkr. Till stor del beror detta 
på årets försäljning av tomträtter. 

Kommentar 

Vi bedömer att driftredovisningen är korrekt redovisad. 
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10. Övrigt  
Enligt Rådet för kommunal redovisning, RKR, ska kommuner tillämpa komponentredovisning av 
anläggningar från och med 2014. Av redovisningsprinciperna framgår att Köpings kommun har 
som målsättning att tillämpningen av komponentavskrivning i huvudsak ska vara införd under år 
2017. 

Vi rekommenderar kommunen att påskynda processen med övergång till komponentavskrivning 
för att säkerställa att ovanstående målsättning kan uppfyllas. I övergången bör det även ske en 
genomgång av tillgångar anskaffade tidigare än 2014 för att säkerställa att anläggningar med 
väsentliga restvärden och långa kvarvarande nyttjandetider har rätt framtida avskrivningar. 

 

 

KPMG, dag som ovan 

 

Martin Ingberg   Sofia Landås 
Auktoriserad revisor   Revisor 

 

Victoria Malm 
Revisor 
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