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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning 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 revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen på ett rättvisande sätt år
2019.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag
om kommunal redovisning och god redovisningssed. Efter avstämning av
upplysningskraven i lagen om kommunal bokföring och redovisning görs bedömningen
att följande bör förtydligas: sjukfrånvaron bör även specificeras per åldersgrupp. En
redovisning av sjukfrånvaron som utgår från totalt arbetad tid ökar analysmöjligheterna
eftersom sjukfrånvaron kan bedömas utifrån en helhet. Det underlättar även vid
jämförelse med andra kommuner.
I årsredovisning 2019 har tidigare tillämpning skett av rekommendation R 14 Drift- och
investeringsredovisning samt R 15 Förvaltningsberättelse. Vi rekommenderar att
anpassningen till rekommendationerna fortsätter under år 2020.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet. Av de finansiella målen för år 2019 uppfylls båda vid
utvärdering enligt kommunfullmäktiges beslut i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån redovisningen i årsredovisningen avseende indikatorerna, som
används vid bedömning av god ekonomisk hushållning, att måluppfyllelsen är god då 6
av 8 (75 %) har en positiv utveckling eller är i nivå med jämförbara
kommuner/accepterat värde.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. Den sammanlagda
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bedömningen, i årsredovisningen, är att Växjö kommun har en god ekonomisk
hushållning.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper
och är upprättade enligt god redovisningssed. Anpassning till lagen om kommunal bokföring
och redovisning har genomförts enligt god redovisningssed vad gäller återföring av tidigare
uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
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Inledning
Bakgrund
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekonomiska ställning.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning
ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning
utgör underlag för den revisionsberättelse som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
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Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning
och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Rapporten har sakgranskats av redovisningschef, budgetchef och koncernekonom.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft.
Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En översikt över utveckling av kommunens verksamhet.
Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning.
Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat
under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Upplysning om kommunens förväntade utveckling.
Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron.
Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och
uppföljning av kommunens verksamhet.
Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.
Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar

Eftersom kommunen ingår i en kommunal koncern, ska upplysningarna ovan, utom vad
gäller sjukfrånvaron, även omfatta koncernen.2 Rådet för kommunal redovisning har gett
ut rekommendation R15 Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner.
Rekommendationen träder i kraft 1 januari 2020.
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet ur ett finansiellt perspektiv. Ett urval av nyckeltal för kommunen och koncernen
presenteras i sammandrag för åren 2015–2019.
Kommunens och den kommunala organisationen beskrivs. Sedan föregående år har
bolaget Södra Smålands Avfall och Miljö AB tillkommit. Upplysningar lämnas även om
privata utförare som inte ingår i den kommunala koncernen men som är av väsentlig
betydelse för bedömningen av kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning. Kommunens ekonomi analyseras utifrån den så kallade RKmodellen som med hjälp av en rad nyckeltal beskriver läget för årets resultat, den
långsiktiga betalningsberedskapen (kapaciteten), riskförhållande samt kontroll. Årets
resultat uppgår till 2 mnkr (2018: 108 mnkr) för år 2019. Nettokostnadsandelen
exklusive finansnetto och jämförelsestörande poster uppgår till 104 %. Om finansnettot
inkluderas är nettokostnadsandelen 100 %. Verksamhetens nettokostnader har ökat

1
2

LKBR (2018:597), kapitel 11
LKBR (2018:597), kapitel 11, § 12
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med 5,4 % jämfört med föregående år medan skatteintäkter, statsbidrag och utjämning
har ökat med 3,4 %.
Under året har kommunen förändrat redovisningsprinciper gällande återföring av
tidigare uppskrivning av andelar i Kommuninvest, vilket inneburit att tidigare års
nyckeltal räknats om. Den långsiktiga betalningsberedskapen beskrivs genom
soliditeten vilken uppgår till 28 % inklusive pensionsförpliktelsen inom
ansvarsförbindelsen. Balanslikviditeten, kortfristiga fordringar i relation till kortfristiga
skulder, uppgår till 192 % vilket innebär att betalningsberedskapen på medellång sikt
bedöms vara mycket god.
En analys enligt RK-modellen sker även för Växjö kommunkoncern. Årets resultat för
koncernen uppgår till 112 mnkr (2018: 424 mnkr) för år 2019. Koncernens
nettokostnader har ökat med 11 %. Verksamhetens kostnader har ökat med 1 % medan
verksamhetens intäkter minskat med 12 %. Det är främst realisationsvinster och
exploateringsintäkter som minskat jämför med föregående år. Den långsiktiga betalningsberedskapen beskrivs genom soliditeten vilken uppgår till 26,4 % inklusive
pensionsförpliktelsen inom ansvarsförbindelsen. Balanslikviditeten, kortfristiga fordringar
i relation till kortfristiga skulder, uppgår till 75 %.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
kommunen som inträffat under räkenskapsåret. Det avser att avfallsverksamheten
överflyttats till ett nybildat bolag, att en ny överförmyndarnämnd har bildats,
byggnationen av nytt stations- och kommunhus samt begränsning av ränteavdrag för
Växjö kommunföretag AB.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om kommunens förväntade utveckling
avseende befolkningsökning och bostadsbyggande. Den långsiktiga planeringen av
verksamhet och ekonomi utgår från att Växjö kommun år 2024 kommer ha 100 000
invånare vilket kommer att ställa krav på planering och framförhållning. En stark
befolkningstillväxt innebär utmaningar för bland annat kommunens bostadsförsörjning,
skolplanering och integrationsarbete. Den övergripande koncernstyrningen kan enligt,
förvaltningsberättelsen, utvecklas ytterligare till exempel vad gäller styrmodell och
modellen för god ekonomisk hushållning samt planering och uppföljning. Budget 2020
för Växjö kommun innebär effektiviseringsåtgärder med nästan 90 mnkr för att nå en
budget i balans.
I förvaltningsberättelsen finns ingen riskanalys eller information kopplat till Coronaepidemins effekter på verksamhet eller ekonomi. Vår bedömning är att epidemin kan
komma att få stora effekter på såväl kommunens verksamhet som ekonomi under 2020
och framåt. Det kan bl.a. innebära negativa effekter i form av såväl ökade kostnader
inom vissa verksamheter som lägre skatteunderlag.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron redovisas, det vill säga frånvaron
specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor, men inte åldersindelad.
Redovisningen sker i antal dagar. Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med år 2018 och är
nu 5,64 % för år 2019. För övrigt redovisas utfallet av respektive inriktningsmål och
tillhörande uppdrag inom personalområdet.
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Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten. Redovisningen
omfattar styrmodell, budget, uppföljning och analys samt intern kontroll.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsavstämning. Enligt balanskravsutredningen uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 0 mnkr. Det finns inga
negativa resultat att återställa från tidigare år.
Driftredovisning
Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i ett eget avsnitt i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas inom
ramen för förvaltningsberättelsen. Överensstämmelse med övriga delar i
årsredovisningen finns. Verksamhetens nettokostnader avviker med 9 mnkr jämfört med
budget. Kommunstyrelsen (21 mnkr), utbildningsnämnden (9 mnkr), nämnden för arbete
och välfärd (7 mnkr) och byggnadsnämnden (4 mnkr) redovisar lägre nettokostnader än
budget medan omsorgsnämnden (-36 mnkr) har högre nettokostnader än tilldelad
budget. Övriga nämnder visar mindre underskott eller överskott. Upplysning lämnas om
driftredovisningens uppbyggnad och om tillämpade internredovisningsprinciper.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat i ett eget avsnitt. Upplysningar om utfallet för större
investeringar lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Totalt uppgår investeringarna år 2019 till 251 mnkr mot budgeterade 477 mnkr, d.v.s.
53 %. Redovisning görs även av beslutad totalbudget och prognos av total
investeringsutgift. Avvikelsen beräknas till 20 mnkr för projekt som sträcker sig över flera
år. Upplysning lämnas om investeringsredovisningens uppbyggnad.
Beskrivningen sker även av drift- och investeringsredovisningens samband med
årsredovisningens övriga delar.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen på ett rättvisande sätt år
2019.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag
och god redovisningssed. Efter avstämning av upplysningskraven i lagen om kommunal
bokföring och redovisning görs bedömningen att följande bör förtydligas: sjukfrånvaron
bör även specificeras per åldersgrupp. En redovisning av sjukfrånvaron som utgår från
totalt arbetad tid ökar analysmöjligheterna eftersom sjukfrånvaron kan bedömas utifrån
en helhet. Det underlättar även vid jämförelse med andra kommuner.
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I årsredovisning 2019 har tidigare tillämpning skett av rekommendation R 14 Drift- och
investeringsredovisning samt R 15 Förvaltningsberättelse. Vi rekommenderar att
anpassningen till rekommendationerna fortsätter under år 2020.

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt Budget 2019 med verksamhetsplan för 2020-2021.
God ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och
ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart
samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband finns mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
I kommunfullmäktiges budget anges att god ekonomisk hushållning bygger på en
samlad bedömning av de utvalda indikatorerna. Om hälften av indikatorerna går i rätt
riktning, eller är minst i nivå med jämförbara kommuner, ska kommunen bedömas ha
god ekonomisk hushållning.
I dokumentet Budget 2019 med verksamhetsplan för 2020–2021 beskrivs styrningen
utifrån processer med tillhörande mål och nyckeltal för resultat och kvalitet samt för
kostnadseffektivitet. Det finns fem huvudprocesser såväl som inriktningar för
finanspolitik, personalpolitik och hållbarhetspolitik. Det finns två mål kopplade till den
finanspolitiska inriktningen, två mål kopplade till den personalpolitiska inriktningen och
12 riktningsmål inom de fem huvudprocesserna. Till varje mål finns ett antal nyckeltal för
resultat, kvalitet och effektivitet som används för att utvärdera måluppfyllelsen. Inom de
fem huvudprocesserna finns även 32 uppdrag. Politikområdena innehåller 11 uppdrag.
Av årsredovisningen för år 2019 framgår att bedömningen om huruvida Växjö kommun
har en god ekonomisk hushållning sker utifrån en sammanvägd bedömning av
kommunens två övergripande finansiella mål samt åtta indikatorer med särskild relevans
för Växjö kommuns långsiktiga ekonomiska stabilitet och utveckling. Det framgår vidare
av årsredovisningen att den sammanlagda bedömningen är att Växjö kommun har en
god ekonomisk hushållning.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.
Finansiella mål

Utfall 2019

Måluppfyllelse, KS
bedömning

Över en rullande femårsperiod
ska kommunens överskott vara
1 % av summan av
skatteintäkter och utjämning.

Över en rullande femårsperiod
uppgår överskottet till 2,1 %. Det
genomsnittliga överskottet de
senaste fem åren har uppgått till
98 miljoner kronor.

Målet är uppfyllt.

Effektiviteten ska öka och vara
minst i nivå med genomsnittet i

Av indikatorerna har 82 % haft
en positiv utveckling eller är

Målet är uppfyllt.
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kommungruppen större städer.

minst i nivå med jämförbara
kommuner.

Av redovisningen framgår att båda finansiella målen uppnås.
Mål för verksamheten
Växjö kommun har strukturerat koncernens styrning i fem huvudprocesser samt tre
politikområdena kopplade till hållbarhet, finans och personal. Processerna löper över
organisationsgränser och fokuserar på ett gemensamt värdeskapande och leverans till
dem kommunen är till för. De fem huvudprocesserna är:
•
•
•
•
•

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande
arbetsmarknad
Utbilda för ett livslångt lärande
Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd
Stödja individer och främja ett självständigt liv
Möjliggöra en aktiv fritid

I årsredovisningen görs en avstämning av kommunens fem huvudprocesser samt av
politikområdena kopplade till personal, finans och hållbarhet. I årsredovisningen görs en
uppföljning av samtliga riktningsmål och särskilda uppdrag som fullmäktige fastställt för
verksamheten. Årsredovisningen innehåller även uppföljning av nyckeltal och vid
jämförelse mellan budget och årsredovisning framkommer att sju nyckeltal saknas i
årsredovisningen. Redovisningen görs baserat på indikatorer från år 2016 till år 2019.
Redovisningen av nyckeltalen sker utifrån utfall, utveckling över tid och jämförelse med
större stad.
De indikatorer som fullmäktige bedömer vara särskilt viktiga för god ekonomisk
hushållning återges i förvaltningsberättelsen. Det är totalt åtta indikatorer som kopplas
samman med kommunkoncernens verksamhet och resultat samt speglar aspekter
rörande miljö och arbetsmiljö.
Av de åtta indikatorerna som kopplas till resultat- och kvalitetsmått inom kommunens
huvudprocesser bedöms sex av åtta uppfyllas. Dessa indikatorer utvecklar sig i rätt
riktning sedan senaste mätning eller är minst i nivå med jämförbara
kommuner/accepterat värde. Indikatorerna’’andel elever i årskurs 9 som är behöriga till
yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun’’ och ’’andel
gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun’’ visar på en
negativ utveckling och en nivå som är under jämförbara kommuner.
I årsredovisningen utvärderas samtliga riktningsmål varav fem av tolv bedöms ha god
måluppfyllelse. Av redovisade uppdrag bedöms 10 ha god måluppfyllelse, 20 bedöms
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ha tillfredsställande måluppfyllelse och ett bedöms inte ha en måluppfyllelse. För de tre
politiska inriktningarna bedöms 3 av 4 mål ha en god måluppfyllelse. Av uppdragen
bedöms 4 ha god måluppfyllelse och 7 inte ha en måluppfyllelse. Se tabell nedan.

Process

Riktningsmål

Uppdrag

Grön

Grön

Gul

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv
och en fungerande arbetsmarknad

2 (av 3)

1

5

Utbilda för ett livslångt lärande

0 (av 2)

4

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad,
tätort och landsbygd

1 (av 3)

Stödja individer och främja ett självständigt liv

1 (av 2)

4

5

Möjliggöra en aktiv fritid

1 (av 2)

2

3

1

5 (av 12)

10

20

1

Summa
Inriktning

1 (av 2)

Finanspolitisk inriktning

2 (av 2)

Hållbarhetspolitisk inriktning
Summa

7

Mål

Personalpolitisk inriktning

3 (av 4)

Röd

Uppdrag
3

2
4

1

1

4

7

Bedömning
Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet. Av de finansiella målen för år 2019 uppfylls båda vid
utvärdering enligt kommunfullmäktiges beslut i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån redovisningen i årsredovisningen avseende indikatorerna, som
används vid bedömning av god ekonomisk hushållning, att måluppfyllelsen är god då 6
av 8 (75 %) har en positiv utveckling eller är i nivå med jämförbara
kommuner/accepterat värde.
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Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. Den sammanlagda
bedömningen, i årsredovisningen, är att Växjö kommun har en god ekonomisk
hushållning.

Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Årets resultat är positivt och uppgår till 2 mnkr (2018: 108 mnkr). Resultatet är i paritet
med budget. Finansnettot har bidragit med 204 mnkr till kommunens resultat, vilket är
ett resultat av aktieutdelning, ränteintäkter och borgensavgifter. Verksamhetens resultat
har för år 2019 inneburit ett negativt resultat med -202 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader exklusive finansnetto har ökat med 4,8 % (2018: 8,3 %)
medan skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 3,4 % (2018: 4,1 %). Under år
2018 och år 2019 har verksamhetens nettokostnader ökat mer än skatteintäkter och
generella statsbidrag.
I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter minskat med 285 mnkr
vilket beror på att intäkter från exploateringsprojekt minskat med 182 mnkr medan
bidrag minskat med 46 mnkr. Det är främst bidrag från Migrationsverket som minskat
med 42 mnkr jämfört med föregående år. Verksamhetens kostnader har netto ökat med
24 mnkr. Kostnaderna relaterade till exploateringsprojekt har minskat med 168 mnkr
medan personalkostnaderna har ökat med 80 mnkr. Övriga kostnader som ökat är köp
av huvudverksamhet inom äldreomsorgen och vuxenutbildningen samt lokalhyror.
Vid granskningen av resultaträkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser
noterats. Se vidare om granskning av balansräkningen.
Balansräkning
Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och
skulder per balansdagen. Övriga balansposter existerar, är fullständigt redovisade, rätt
periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR.
Följande poster kommenteras:
•

Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR). Med anledning av den nya lagen har RKR tagit fram en ny
rekommendation för intäkter, rekommendation R2, som ersatte tidigare
rekommendation, RKR 18. I juni år 2019 tog RKR beslut om att RKR 18 kan
fortsätta tillämpas om så önskas gällande gatukostnadsersättningar,
exploateringsbidrag och liknande ersättningar. Kommunen har valt att fortsatt
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tillämpa RKR 18, vilket beskrivs i avsnittet redovisningsprinciper.
I oktober 2019 kom en ny version av rekommendation R2 Intäkter som innebär
att från och med 1 januari 2020 ska gatukostnadsersättningar inte längre
skuldföras för att matchas mot framtida avskrivningar utan intäktsföras i sin
helhet när kriterierna för redovisning av intäkterna är uppfyllda. Per 2019-12-31
har Växjö kommun 227 mnkr i skuldförd finansiering.
•

Enligt tidigare lagstiftning var det möjligt att göra uppskrivning av finansiella
anläggningstillgångar. Möjligheten att skriva upp finansiella anläggningstillgångar
överfördes inte till LKBR, vilket innebär att tidigare gjorda uppskrivningar ska
återföras direkt mot eget kapital. Tidigare uppskrivning av andelar i
Kommuninvest har återförts med 74 mnkr mot eget kapital. Samtidigt har 21
mnkr omklassificerats från andelar till långfristig fordran. Jämförelsetalen har
uppdaterats.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar
erforderliga noter och överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och
omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed.
Konsolideringen omfattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16
Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt
väsentligt utförts.
I förvaltningsberättelsen finns i allt väsentligt upplysningar om kommunens samlade
verksamhet. Upplysningarna som främst avser kommentarer till det ekonomiska utfallet
2019-12-31 lämnas per bolag.
Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen.
Följande avvikelser från god redovisningssed har noterats:
•

Kommunen klassificerar samtliga leasingavtal som operationella. Genomgång av
avtalen pågår (RKR R 5).

•

Upplysningar om övriga avsättningar bör omfatta en kortfattad beskrivning av
förpliktelsens karaktär och den förväntade tidpunkten för varje utflöde av
resurser som förpliktelsen leder till samt en indikation om osäkerhet om beloppet
eller tidpunkten för dessa utflöden.
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Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och
är upprättade enligt god redovisningssed. Anpassning till lagen om kommunal bokföring och
redovisning har genomförts enligt god redovisningssed vad gäller återföring av tidigare
uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
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Caroline Liljebjörn

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Växjö kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.
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