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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 
Vi har granskat Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda 
lekmannarevisorer i Armada Fas tighets AB och Roslagsvatten AB och deras 
dotterbolag och genom särskilt utsedd lekmannarevisor i Brännbackens Återvinning 
AB, även verksamheten i dessa foretag under år 2017. Granskningen har vad avser 
kommunen och dess koncernroll utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft 
den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilag an 
"Revisorernas redogörelse för år 2017". Därtill redovisas de sakkunnigas rapporter i 
särskild bilaga. 

Av årsredovisningen framgår att årets resultat för kommunen uppgår till 147,8 mnkr, 
vilket är 106,8 mnkr bättre än budgeterat. Nämnderna redovisar sammantaget en 
positiv avvikelse mot budget med 8,7 mnkr. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning ur det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är 
uppfyllda. Liksom tidigare år kan vi, utifrån årsredovisningens återrapportering, inte 
bedöma huruvida verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande 
mål för verksamheten. Trots att en ny modell för kommunens mål- och 
resultatstyrning antagits av fullmäktige under 2017 så saknas redovisning av 
bedömning av nämndspecifika mål, måluppföljning och koppling mot fullmäktiges 
övergripande mål. 

Vi har noterat att avtalsförslaget avseende Sverigeförhandlingen kommenteras i 
årsredovisningen, och konstaterar att förslaget godkänts av Österåkers 
Kommunfullmäktige under året. När avtalet vunnit laga kraft utgår vi från att 
redovisningen av Sverigeförhandlingen sker i enlighet med god redovisningssed. 

Vi har under året konstaterat brister i Skolnämndens hantering av fullmäktiges beslut 
avseende motion nr 31/2012 - Mål, plan och riktlinjer för barngrupper i förskolan. 
Enligt fullmäktiges beslut skulle en handlingsplan rörande bl a barn gruppernas 
storlek ha tagits fram samt redovisats för fullmäktige senast i december 2016. 
Nämnden fastställde först i augusti 2017 en sådan handlingsplan, och har inte tillsett 
att en formell redovisning har skett, även om frågan har varit föremål för en 
interpellationsdebatt under året. Vi riktar mot denna bakgrund kritik mot nämnden 
för dess hantering av aktuellt fullmäktigebeslut. 

H-t> 
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Vi tillstyrker att Kommunstyrelsen och nämnderna och de förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är i huvudsak 
upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed. 

Åkersberga den 9 april 2018 

Ann-Katrine Flodén 

•gitta Halling Sylvester Johns- Gerhard Nuss 

Bertil Olin Winberg 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse för år 2017 
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen 
Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Norrvatten 
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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-

redovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.  

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning 

av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från 

ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 
 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till 

kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen 

innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god 

redovisningssed. 

 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  
 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-

hållning ur det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda.  

Liksom tidigare år kan vi, utifrån årsredovisningens återrapportering, inte bedöma 

huruvida verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verk-

samheten. Trots att en ny modell för kommunens mål- och resultatstyrning antagits av 

fullmäktige under 2017 så saknas redovisning av bedömning av nämndspecifika mål, 

måluppföljning och koppling mot fullmäktiges övergripande mål. 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. De fel som noterats bedöms 

inte som materiella och påverkar därför inte vår bedömning av räkenskaperna för år 2017.  

Årsredovisningen är i huvudsak upprättad enligt god redovisningssed. 
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2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands-

ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 

redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 

av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredo-

visningens upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 

för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-

munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 

en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 

för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 

revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

 sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 

balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-

misk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning 

för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning. 

Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredo-

visningen. 
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-

bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 

beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Granskningen omfattar inte en granskning och prövning av om den interna kontrollen 

som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens/ 

landstingets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med ut-

gångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och 

landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som 

framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt 

eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan.  

Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räken-

skapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på den årsredovisning som tillhandahölls 

2018-03-13. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2018-03-19 och fullmäktige 

behandlar årsredovisningen 2018-04-23. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av kommunens redovisningschef.  

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal redovisning (KRL) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekono-
miska ställning 

3.1.1. Årets händelser och förändringar 

Händelser av väsentlig betydelse vilka skedde under räkenskapsåret redovisas i huvudsak 

i respektive nämnds verksamhetsberättelse under rubriken ”Viktiga händelser under 

året”. I förvaltningsberättelsen stäms främst generella trender och faktorer av. Den för-

väntade utvecklingen presenteras i förvaltningsberättelsen under avsnitten ”Framåtblick” 

och ”Kommunens utveckling”. I respektive nämnds verksamhetsberättelse finns även av-

snitt med rubriken ”Framtiden”, där mer specifika kommande händelser och förändringar 

presenteras. Av dessa kapitel i årsredovisningen anser vi att den förväntade utvecklingen 

inom olika verksamheter framgår i tillräcklig omfattning.  

Vidare innehåller förvaltningsberättelsen information om andra förhållanden som har 

betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Förvaltningsberättelsen omfattar 

ingen beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och verksam-

het. Däremot återfinns denna beskrivning i avsnittet ”Koncernöversikt”, vilket vi bedömer 

som tillräckligt.  

3.1.2. Sjukfrånvaro 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i ett eget kapitel (”Personal-

kostnader” – ”Hälsobokslut”). Här delas sjukfrånvarodata in i lång- och korttidsfrånvaro, 

specificerad på män och kvinnor samt i åldersgrupper. Den totala sjukfrånvaron i procent 

av ordinarie arbetstid uppgick under 2017 till 6,6 %, att jämföra med 6,9 % föregående år. 

Utöver sjukfrånvaro innehåller den personalekonomiska redovisningen ett flertal andra 

uppgifter om personalen såsom frisknärvaro, semesterväxling och arbetsskador.  

3.1.3. Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas dels i förvaltningsberättelsen, dels i tabellformat under av-

snittet ”Investeringsredovisning”.  Verksamhetens investeringsredovisning visar på en 

budgetavvikelse om 26 277 tkr. Avvikelsen härrör främst från utgifter lägre än budgeterat. 

Analys av budgetavvikelsen saknas dock.  

Under 2017 har kommunen investerat 124,8 mnkr brutto. Kommunen har erhållit 3,6 

mnkr i investeringsbidrag. Det ger nettoinvesteringar om 121,2 mnkr vilket ska jämföras 

med nettoinvesteringsramen om 130,5 mnkr år 2016. Störst investering under året har 

gjorts inom kategorin reinvestering av gator och vägar med 33 mnkr. Projektet Mar-

gretelundsvägen är i sin tur det största projektet inom kategorin reinvestering gator och 

vägar med investeringsutgifter om 11,8 mnkr.  

3.1.4. Driftredovisning 

Vi har granskat att det finns en sammanfattning över budgeterade och redovisade kostna-

der och intäkter på nämndnivå samt att sammanfattningen uppfyller kraven enligt KRL 

4.3.  
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Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas dels under avsnitten ”Driftredovisning 

centralnivå” och ”Driftredovisning nämndnivå” i form av tabeller inklusive jämförelse mot 

föregående år, dels under respektive nämnds verksamhetsberättelse. Upplysningar om 

orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas inte under avsnitten ”Driftredovisning 

centralnivå” eller ”Driftredovisning nämndnivå”, däremot går det att utläsa under respek-

tive nämnds verksamhetsberättelse.  

3.1.5. Balanskravsresultat 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL, vilken 

återfinns under ”Årets resultat” i förvaltningsberättelsen.  

Efter gjorda justeringar för årets balanskravsresultat är kommunens resultat positivt. 

Kommunen har inga negativa resultat sedan tidigare år att återställa och uppfyller där-

med balanskravet för 2017.  

3.1.6. Utvärdering av ekonomisk ställning 

Årsredovisningen innehåller en utvärdering av ekonomiska förutsättningar samt en finan-

siell analys som bedöms uppfylla kravet avseende utvärdering av ekonomisk ställning. 

3.1.7. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att 

förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska ingå enligt lag 

om kommunal redovisning och god redovisningssed.  

Vi noterar dock att det saknas kommentarer och/eller analyser till investeringsredovis-

ningarnas budgetavvikelser.  
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3.2. God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för mandatperioden innehållande en 

vision med underliggande plattform och ett antal verksamhetsmål, sorterade utifrån 

ovanstående perspektiv. Samtliga inriktningsmål beskrivs och utvärderas i årsredovis-

ningen. 

3.2.1. Finansiella mål 

För att kunna styra kommunens verksamhet ur ett finansiellt perspektiv krävs att finansi-

ella mål sätts som i sin tur ska stödja kommunens verksamhetsplan. I årsredovisningen 

görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som 

fastställts i budget 2017.  

Finansiellt mål 2017 Utfall Kommunens förklaring 

Nettokostnadsandelen ska högst mot-

svara 99 % av skatt och bidrag som ut-

giftstak 
      Uppfyllt 

Nettokostnadsandelen var 93,1 procent 
för 2017.    

Kommunens utdebitering ska hållas så 
låg som möjligt under mandatperioden 

      Uppfyllt Inför 2017 sänktes skattesatsen 42 öre. 

Kostnadsutvecklingen per invånare ska 
inte överstiga 3,5 procent i snitt under 
mandatperioden 

      Uppfyllt 
Kostnadsutvecklingen per invånare 
under 2017 var negativ med 1,4 %. 

Investeringsvolym som överstiger årets 
avskrivningar ska finansieras med årets 
resultat 

      Uppfyllt 

Den del av 2017 års nettoinvesterings-
volym om 121,2 mnkr som översteg 
årets avskrivningar om 41,4 mnkr fi-
nansierades av årets resultat. 

Årets resultat som överstiger 2 procent 
av eget kapital ska reserveras för kom-
mande pensionskostnader, i balans-
räkningen under posten eget kapital. 

      Uppfyllt 
Avsättning för kommande pensions-
kostnader kommer föreslås vid faststäl-
lande av bokslut 2017. 

   

Av redovisningen ovan framgår att samtliga mål uppfylls.   

3.2.2. Mål för verksamheten 

I årsredovisningen skall göras en avstämning mot de verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning som fastställts i kommunens budget 2017. I Österåker har kommunfullmäkti-

ges inriktningsmål fattats för att leda mot visionen att 

- Österåkers kommun ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den 

skärgårdskommun flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt 

besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtids-

tro, mångfald och öppenhet.  
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Inriktningsmål 2017  

Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande 

i all kommunal service 

Österåker ska ha en ekonomi i balans 

Österåker ska vara bästa skolkommun i länet 

Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade 

Österåker ska ha en trygg miljö 

Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar 

ges för människa, miljö och natur att samverka 

Österåker ska ha en stark och balanserad tillväxt  

 

För att kommunen ska kunna mäta i vilken grad de olika nämnderna lever upp till full-

mäktiges inriktningsmål har ett antal indikatorer fastställts.  

Indikatorer 2017  

Nöjdkundindex (NKI) medborgarundersökning och Stockholms Business Alliance 

(SBA) undersökning 

Fortsatt god ekonomisk hushållning och fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ 

avvikelse 

Andel elever med behörighet till gymnasium, lärarnas behörighet, minst godkänd i 

alla ämnen samt föräldrarnas nöjdhet inom förskoleverksamhet 

NKI hemtjänst och äldreboende samt brukarenkäter inom funktionshinder 

Trygghetsfrågor i medborgarundersökning och trygghetsindex för unga 

Miljöranking enligt Aktuell Hållbarhets ranking 

Antal bostäder och arbetsplatser  

 

Enligt årsredovisningen har nämnderna sammantaget lyckats bra med sina resul-

tatmål. Nämnderna uppges ha blivit bättre på att koppla resultatmålen till inrikt-

ningsmålen. I den sammanfattade bedömningen av måluppfyllelsen bedöms tre av 

sju mål vara uppnådda för 2017. Målet om att ekonomin ska vara i balans är enligt 

den sammanfattande bedömningen det målet som nämnderna har lyckats bäst med. 

Även målen om ett långsiktigt hållbart samhälle och det om en stark och balanserad 

tillväxt bedöms som uppnådda för året.  

 

Bedömningen bekräftas dock inte i årsredovisningen. I nämndernas verksamhetsbe-

rättelser för 2017 finns endast mer eller mindre kortfattande redogörelser för aktivi-

teter man genomfört under året, under rubriken ”Verksamhetsuppföljning”. Av mål-

bilagorna till verksamhetsberättelserna redovisas ofullständiga uppföljning kring 
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nämndspecifika mål, måluppföljning och koppling till fullmäktiges övergripande mål.   

 

Under 2017 implementerades Stratsys, ett kommunledningssystem med syfte att un-

derlätta mål- och resultatstyrningen i alla verksamheter. Systemet kommer fortsätta 

att utvecklas under år 2018. En ny modell för mål- och resultatstyrning har fastställts 

av kommunfullmäktige under 2017. Med hjälp av modellen ska medborgarnas per-

spektiv vara styrande för verksamheternas prioriteringar.  I förvaltningsberättelsen 

framkommer även att nämndernas mål- och resultatberättelser succesivt har förbätt-

rats under åren. Framtagandet och implementeringen av mål- och resultatstyr-

ningsmodellen har även inneburit att nämnderna fokuserat mer på att redovisa resul-

tatet av sina prestationer.  

 

3.2.3. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda.  

Trots att en ny modell för mål- och resultatstyrning har fastställts under 2017 så redovisas 

inte nämndspecifika mål, måluppföljning eller koppling till fullmäktiges övergripande mål 

i årsredovisningen. Vi kan således utifrån årsredovisningens återrapportering inte uttala 

oss om huruvida verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för 

verksamheten eller inte. 
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3.3. Rättvisande räkenskaper 
3.3.1. Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. Resultat-

räkningen redovisar i allt väsentligt kommunens intäkter och kostnader för 2017, samt 

hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående 

år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 147,8mnkr. Resultat medför en positiv avvikelse 

mot budget med ca 106,8 mnkr.  

 

I granskningen av balansräkningen har vi noterat ett antal resultatpåverkande avvikelser, 

se noteringar under avsnittet nedan.  

 

3.3.2. Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skul-

der per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodise-

rade samt har värderats enligt principerna i KRL.  

Vid granskningen av balansräkningen har följande noterats: 

 Schablonbidrag avseende flyktingmottagande har periodiseras över 3,5 år. Bidra-

get avser att täcka två år, vilket således även är den tid vi anser är korrekt att peri-

odisera. Motsvarande avvikelse noterades föregående år.  

 De flyktingbidrag som felaktigt balanserades 2015 har till stora delat intäktsförts 

under 2017. Detta innebär att 13,9 mnkr i intäkter har resultatförts i år som tillhör 

2015.  

 Kommunen balanserar bidrag kopplade till ej genomförda investeringar på skuld-

sidan. Bidragen borde resultatföras. 

 Exploateringsprojekt redovisas netto, d.v.s. både inkomster och utgifter hänförliga 

till projektet redovisas på tillgångssidan.  

Felen ovan bedöms inte vara materiella1 och påverkar därför inte räkenskaperna för år 

2017. Däremot strider hanteringen mot god redovisningssed. 

3.3.3. Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation, dock finns ingen hän-

visning till noter.  

För granskningen har vi kontrollerat att kassaflödesanalysen överensstämmelse med öv-

riga delar av årsredovisningen och rimlig givet vad som av revisorerna är känt om kom-

munen.  

Kassaflödesanalysen har även stämts av mot balans- och resultaträkning. 

                                                             
1 Felen uppgår sammantaget, i relation till kommunens omsättning, inte till ett väsentligt belopp 
vid bedömning av om räkenskaperna är rättvisande. 
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3.3.4. Sammanställda räkenskaper 

Granskning har gjorts av upprättat koncernark, samt kontroll mot balans- och resultat-

räkning. De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper 

och omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed.  

Kommunens sammanställda redovisning har lagts in korrekt, och samtliga nödvändiga 

elimineringar har gjorts (borgen, intäkter och kostnader, fordringar och skulder, aktier i 

dotterbolag, koncernomstrukturering samt obeskattade reserver).  

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendat-

ion 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i 

allt väsentligt utförts. 

Det kan dock konstateras att dotterbolagens redovisning inte ännu har godkänts av revi-

sor när koncernen granskades.  

3.3.5. Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

Årsredovisningen lämnar i allt väsentligt tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för 

tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.  

Inga väsentliga avvikelser har noterats gällande tilläggsupplysningar, däremot finns visst 

förbättringspotential för en. I tabellen nedan beskrivs denna: 

RKR 7.1, Upplysningar om pens-

ionsmedel och pensionsförpliktel-

ser 

 

I huvudsak Upplysningen om förvaltade medel, specifikt för 

pensionsändamål bör tydligare separeras från 

övriga förvaltade medel. Detta gäller värdeut-

veckling/avkastning samt utveckling i förhållande 

till mål enligt placeringsreglemente.  

 

3.3.6. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. De fel som noterats bedöms 

inte som materiella2 och påverkar därför inte vår bedömning av räkenskaperna för år 

2017.  

Årsredovisningen är i huvudsak upprättad enligt god redovisningssed. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Felen uppgår sammantaget, i relation till kommunens omsättning, inte till ett väsentligt belopp 
vid bedömning av om räkenskaperna är rättvisande. 
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