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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.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans i och med 

årets resultat. Enligt balanskravsutredningen uppgår årets resultat efter 

balanskravsjusteringar till 100,5 mnkr. I avstämningen avräknas realisationsvinster 

av med 6,9 mnkr. Det görs en avsättning till resultatutjämningsreserven med 60 

mnkr, vilken därmed uppgår till 236,6 mnkr. 

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 de finansiella målen.  

Vi kan inte uttala oss om måluppfyllelse för målet att kommunens alla verksamheter 

ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt eftersom det inte 

framgår av återrapporteringen på vilken grund som bedömning har gjorts att målet 

inte är uppnått men att trenden är positiv eller går i rätt riktning 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är 

delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av 

återrapporteringen framgår att 27 % av de beslutade målen är uppnådda, medan 64 

% inte är uppnådda men har en positiv trend medan 9 % av målen inte är uppnådda 

och har en negativ trend. Flera av målen är av långsiktig karaktär, vi bedömer att 

det vore värdefullt att sätta delmål för att tydligare kunna mäta måluppfyllelsen för 

dessa mål.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. Bedömningen i 
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årsredovisningen är att Kalmar kommun i stort lever upp till kraven om god 

ekonomisk hushållning. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

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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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 beskrivning 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 
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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. 

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 ekonomidirektör, budgetchef och redovisningschef. 

 

 

  



 
 

6 

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 förbundets verksamhet. 

• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 

• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för förbundet som 

inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

• Upplysning om förbundets förväntade utveckling. 

• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 

• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning 

och uppföljning av förbundets verksamhet. 

• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Utvärdering av förbundets 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 och 

kommunkoncernens verksamhet. Ett urval av nyckeltal presenteras för fem år i 

sammandrag för kommunen och för kommunkoncernen. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat 

och ekonomisk ställning. Upplysningarna omfattar en omvärldsanalys som omfattar 

ekonomisk utveckling, demografiskt tryck, stora investeringsbehov och 

nödvändigheten av kraftfulla åtgärder. Det görs även en beskrivning av förpliktelser 

och åtaganden samt finansiella risker.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig 

betydelse för kommunen och kommunkoncernen som inträffat under 

räkenskapsåret.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens och 

kommunkoncernens förväntade utveckling. Upplysningarna omfattar utmaningar i 

ett växande Kalmar, tuffare ekonomiska förutsättningar samt osäkerhetsfaktorer och 

 
1 LKBR (2018:597), kapitel 11 
2 LKBR (2018:597), kapitel 11, § 12 
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risker. Det gäller till exempel kommunens finansiering som beror på externa faktorer 

som konjunkturens utveckling och storleken på de generella statsbidragen. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

samt sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män 

och kvinnor samt åldersindelad. Sjukfrånvaron har sjunkit under år 2019 till 5,9 % 

(2018: 6,2 %). Det lämnas också uppgifter om personalens antal anställda, 

personalomsättning och pension, kompetensutveckling, kompetensförsörjning och 

rekrytering samt arbetsmiljö och hälsa. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av 

betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten. 

Upplysningarna omfattar kommunens budgetprocess, ekonomi- och 

verksamhetsuppföljning, intern kontroll och styrande dokument. Det finns även en 

beskrivning av kommunens styrmodell. 

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 utvärdering av kommunens ekonomiska 

ställning. Kommunens ekonomi beskrivs och utvärderas både utifrån av 

kommunfullmäktige beslutade finansiella mål och utifrån nyckeltal som belyser fyra 

olika perspektiv: det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden 

och kontrollen över den finansiella utvecklingen. Årets resultat uppgår för 

kommunen till 107,4 mnkr (2018: 103,2 mnkr) samt för koncernen till 171,5 mnkr 

(2018: 161,9 mnkr). Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto och 

jämförelsestörande poster uppgår till 97,3 % (2018: 97,3 %). Om finansnettot 

exkluderas är nettokostnadsandelen 100,0 % (2018: 97,9 mnkr). Verksamhetens 

nettokostnader har ökat med 7,4 % jämfört med föregående år medan 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 5,1 %. 

Det långsiktiga finansiella utrymmet beskrivs genom soliditeten vilken uppgår till 

19,9 % inklusive pensionsförpliktelsen inom ansvarsförbindelsen. För 

kommunkoncernen är motsvarande soliditetsmått 19,5 % per 2019-12-31. 

Balanslikviditeten, kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder, uppgår 

till 40,4 % för kommunen och 51,7 % för kommunkoncernen. I årsredovisningen 

görs bedömningen att likviditetsnivån inte utgör någon väsentlig risk utifrån ett kort 

och medellångt perspektiv. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsavstämning. I och med årets 

resultat redovisar kommunen en ekonomi i balans för år 2019. Enligt 

balanskravsutredningen uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 100,5 

mnkr. I avstämningen avräknas realisationsvinster av med 6,9 mnkr. Det görs en 

avsättning till resultatutjämningsreserven med 60 mnkr, vilken därmed uppgår till 

236,6 mnkr. 
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Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i ett eget avsnitt i 

förvaltningsberättelsen. Upplysningar till nämndernas budgetavvikelser lämnas i 

samband med driftsredovisningen samt i avsnittet ”Händelser av väsentlig 

betydelse”. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Kommunstyrelsens och nämndernas nettokostnader år 2019 är 38,5 mnkr lägre än 

driftbudgeten. Utbildningsnämnden (19,6 mnkr) och omsorgsnämnden (27,3 mnkr) 

redovisar lägre nettokostnader än budget medan Södermöre kommundelsnämnd 

(-6,7 mnkr) har högre nettokostnader än tilldelad budget. Inom kommunstyrelsen är 

resultatet från exploateringsverksamheten positivt med 5,0 mnkr medan 

kommunledningskontoret och gymnasieverksamheten redovisar högre kostnader än 

budget med 4,4 mnkr respektive 2,2 mnkr. Övriga nämnder visar mindre underskott 

eller överskott. 

Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas samlat i ett eget avsnitt. Överensstämmelse med 

övriga delar i årsredovisningen finns. Totalt uppgår investeringarna år 2019 till 

447,5 mnkr mot budgeterade 586,3 mnkr, d.v.s. 76,3 %.  

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.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans i och med 

årets resultat. Enligt balanskravsutredningen uppgår årets resultat efter 

balanskravsjusteringar till 100,5 mnkr. I avstämningen avräknas realisationsvinster 

av med 6,9 mnkr. Det görs en avsättning till resultatutjämningsreserven med 60 

mnkr, vilken därmed uppgår till 236,6 mnkr. 
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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, 
kommunstyrelsens 
bedömning 

Begränsa nettokostnader till 
högst 99 % av skatteintäkter 
och kommunal utjämning 
över en rullande 
femårsperiod. 

 
2019: 97,3 % 
2015-2019: 96,9 % 

 
 
Målet är uppfyllt. 

Självfinansiera 
investeringarna till lägst 50 % 
över en rullande 
femårsperiod. 

2019: 85,6 % 
2015-2019: 70,5 % 

 
Målet är uppfyllt. 

 

Ett tredje mål är att kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett 

ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. I årsredovisningen beskrivs att på 

kommunövergripande nivå används tre mätningar för att uttala sig om 

måluppfyllelsen. Det är Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKIK), 

nettokostnadsavvikelsen och Jämföraren i kommun- och regiondatabasen Kolada. 

Av återrapportering framgår inte på vilken grund som bedömning har gjorts att målet 

inte är uppnått men att trenden är positiv eller går i rätt riktning. 

Mål för verksamheten 

I budget år 2019 finns målområden. Dessa är: 

▪ Ett grönare Kalmar 

▪ Ett växande attraktivt Kalmar 

▪ Hög kvalitet i Välfärden 

▪ Verksamhet, personal och arbetsmiljö 

 

Inom respektive områden finns ett antal mål. Måluppfyllelsen följs upp med följande utfall: 
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Måluppfyllelsen är enligt följande: 

 Målet 

uppnått 

Målet inte 

uppnått ännu 

positiv trend 

Målet inte 

uppnått 

negativ trend 

Totalt 

antal mål 

Ett grönare Kalmar 1 6  7 

Ett växande attraktivt 

Kalmar 

3 3 2 8 

Hög kvalitet i välfärden  3  3 

Personal och arbetsmiljö 2 2  4 

 6 (27%) 14 (64%) 2 (9%) 22 (100%) 

 

Under respektive rubrik görs en analys av måluppfyllelsen samt vilka aktiviteter som ska 

göras för att målet ska kunna uppnås på sikt. Det ska också noteras att flera av målen är av 

långsiktig karaktär. 

Utöver målen beskrivs även uppdrag som tillhör respektive målområden och om dessa är 

genomförda eller pågående. 

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 de finansiella målen.  

Vi kan inte uttala oss om måluppfyllelse för målet att kommunens alla verksamheter 

ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt eftersom det inte 

framgår av återrapporteringen på vilken grund som bedömning har gjorts att målet 

inte är uppnått men att trenden är positiv eller går i rätt riktning. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är 

delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av 

återrapporteringen framgår att 27 % av de beslutade målen är uppnådda, medan 64 

% inte är uppnådda men har en positiv trend medan 9 % av målen inte är uppnådda 

och har en negativ trend. Flera av målen är av långsiktig karaktär, vi bedömer att 

det vore värdefullt att sätta delmål för att tydligare kunna mäta måluppfyllelsen för 

dessa mål.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. Bedömningen i 

årsredovisningen är att Kalmar kommun i stort lever upp till kraven om god 

ekonomisk hushållning. 
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Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Årets resultat är positivt och uppgår till 107,4 mnkr (2018: 103,2 mnkr). Resultatet är 

81,6 mnkr högre än budget. Finansnettot har bidraget med 95,4 mnkr till 

kommunens resultat, vilket främst beror på försäljningen av den finansiella 

placeringen i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltningsbolag som genererade en 

reavinst med 89,1 mnkr. Verksamhetens resultat uppgår för år 2019 till 0,5 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader exklusive finansnetto har ökat med 7,4 % (2018: 4,7 

%) medan skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 5,1 % (2018: 3,6 %). 

Under år 2018 och år 2019 har verksamhetens nettokostnader ökat mer än 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och 

kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 

Jämförelse med föregående år lämnas för varje post i resultaträkningen. 

Vid granskning av resultaträkningen har följande avvikelse noterats: 

• I posten verksamhetens kostnader finns framtida kostnader upptagna med 

13,5 mnkr avseende klimat- och miljöåtgärder. Se vidare 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. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 

periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR.  

Vid granskning av balansräkningen för kommunen har följande avvikelse noterats: 

• I posten ”övriga avsättningar” finns en avsättning upptagen med 13,5 mnkr 

för klimat- och miljöåtgärder. En avsättning ska grundas på en legal 

förpliktelse till följd av en eller flera inträffade händelser, det ska vara 

sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 

förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning ska kunna göras av beloppet. 

Samtliga villkor måste vara uppfyllda för att en avsättning ska vara 

balansgill.  

 

Vi anser att det inte är styrkt att avsättningen vilar på en legal förpliktelse. 

Det är även svårt att avgränsa kommunens ansvar i klimatarbetet eftersom 

det delas mellan andra näringsgrenar och fastighetsägare. Därmed 
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föreligger det svårigheter att göra en uppskattning av beloppet. Vi bedömer 

att posten inte är balansgill. 

Avvikelsen bedöms inte som materiell och påverkar därmed inte periodens resultat i 

väsentlig omfattning. 

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 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 Kalmar kommun 113,0 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 32 mnkr mot eget 

kapital.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 

erforderliga noter. Kassaflödesanalysen 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 innefattar samtliga företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation R16   

Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt 

väsentligt utförts. 

Sedan föregående år har konsolideringsprincipen för koncernen Kalmar Energi Holding AB 

ändrats från proportionell konsolidering till konsolidering enligt kapitalandelsmetoden. 

RKR:s rekommendation 16 tillåter att kapitalandelsmetoden används om det finns särskilda 

skäl, till exempel när kommunkoncernen saknar betydande inflytande, men företaget har en 

särskild ekonomisk betydelse för kommunkoncernen. Kalmar kommun äger Kalmar Energi 
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Holding AB med 50 %, men bolaget anses ha särskild ekonomisk betydelse i och med att 

årlig utdelning lämnas till ägarna. Jämförelsetalen har räknats om. Upplysning om ändrad 

princip lämnas i avsnittet ”Redovisningsprinciper”. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i särskilt avsnitt i 

årsredovisningen. Följande kommenteras: 

• Enligt LKBR 9:13 ska upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden 

för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och 

årsredovisning. Uppgiften saknas i årsredovisningen. 

• Enligt rekommendation RKR 6 ”Nedskrivning” ska upplysning lämnas om 

tillgångar som varit föremål för nedskrivning, de händelser som lett till 

nedskrivningen samt hur återvinningsvärdet fastställts. Upplysningar som 

ingår i årsredovisningen bör utvecklas. 

• Enligt rekommendation RKR 9 ”Avsättningar och ansvarsförbindelser” ska 

upplysning bland annat lämnas som avser beskrivning av förpliktelsens 

karaktär och den förväntade tidpunkten för utflöde av resurser och en 

indikation om osäkerhet i belopp eller tidpunkt för dessa utflöden. 

Upplysningar som ingår i årsredovisningen bör utvecklas. 

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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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

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

Uppfyllt 

 

 

 

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

Finansiella mål 
 

Uppfyllt 

 

Verksamhetsmål 

Delvis uppfyllt 

 

 
 

Är räkenskaperna 
i allt väsentligt 
rättvisande? 

Uppfyllt 
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Pär Sturesson 

  
 
 
 
 
Caroline Liljebjörn 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på 
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun enligt de villkor och under de förutsättningar 
som framgår av beslutad proektplan. 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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