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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

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: 

Revisionsfråga 

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

Kommentar 

Delvis uppfyllt 

Årsredovisning lämnar upplysning om 
verksamhetens utfall, finansiering och 
den ekonomiska ställningen. Kom-
munen kan arbeta vidare med förvalt-
ningsberättelsens struktur och inne-
håll i enlighet med de nya krav som 
följer av den förändrade redovis-
ningsseden. 

Kommunen lever upp till kommunal-
lagens krav på en ekonomi i balans 
för år 2020. 

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

Delvis uppfyllt 

Grundat på vår granskning av 
årsredovisningens återrapportering 
har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss 
anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de 
finansiella mål och de 
verksamhetsmål som fullmäktige 
fastställt 2020. 

Är räkenskaperna i allt Uppfyllt 
väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovis-
ningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekono-
miska ställning. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredo-
visning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredo-
visningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedöm-
ning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om års-
redovisningen 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 kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial. 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2021-03-30 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-04-15. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk 
ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen uppfyller i allt väsentligt kraven enligt LKBR och RKRs rekom-
mendationer. 

Årets balanskravsresultat uppgår till 23,1 mnkr, jämfört med 0 mnkr föregående år. 
Detta beror i första hand på extra generella statsbidrag m a a covid-19. 

Kommunen har historiskt hanterat omställningskostnader för personal, lokal och konsult-
kostnader som synnerliga skäl att inte återställa negativ resultat. Kommunen tillämpar 
samma princip 2020 och åberopar synnerliga skäl att inte återställa 2,0 mnkr. Vilka 
omställningskostnaderna är beskrivs i förvaltningsberättelsen. 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning under rubriken Ekonomisk Redovisning. 
Där framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verk-
samheten. 

Nämndernas nettokostnadsram enligt driftredovisningen uppgår till -866,6 mnkr och 
kommunens resultat till 22,9 mnkr, vilket är 10,4 mnkr bättre jämfört med budget. De 
största avvikelserna i förhållande till budget finns hos Vård- och omsorgsnämnden samt 
Utbildningsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en negativ avvikelse mot budget 2020 om -7,8 
mnkr. Den främsta förklaringen till underskottet är förvaltningens insatser för barn- och 
unga där budgetavvikelsen är 9,7 mnkr. Inom området äldre finns underskott för hem-
tjänst samt hälso- och sjukvårdsenheten. En orsak till detta är att det inte varit möjligt att 
ställa om bemanningen till den plötsliga volymsänkning som skedde i o m Covid-19. 
Nämndens nettokostnader har ökat med 2,8 % jämfört föregående år (föregående år 4,4 
%). 

Utbildningsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om -6,8 mnkr, vilket till 
största del förklaras med att det redan i budgeten saknades effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 11,3 mnkr. Nämndens nettokostnader har minskat med med 0,1 % jämfört 
föregående år (föregående år ökade nettokostnaderna med 0,4 %). 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning under rubriken Ekonomisk 
Redovisning. Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 
investeringsverksamhet. 

Årets investeringar för kommunen uppgår till 19,3 mnkr, vilket kan jämföras med 62,8 
mnkr enligt budget 2020 inklusive överfört från 2019. Utbildningsnämnden avviker mest 
från budget, men samtliga områden har en lägre genomförandegrad. 

5 



Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förutsättningarna för kommunal verksamhet förändras över tid och är inget onormalt – 
det sker regelbundet övertid. Vad som då är kostnader kopplade till yttre händelser som 
kommunen inte kunnat råda över eller inte kan vara svår att definiera. Det är kommun-
fullmäktige som beslutar om att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska 
göras om det finns synnerliga skäl. 

Uppställningen och utformningen av förvaltningsberättelsen tillsammans med ekono-
misk redovisning som drifts- och investeringsredovisning ska ses över under 2021 så att 
bl.a. rubriker och innehåll följer RKR R15. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2020-2022 innehållande 
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekono-
misk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att två av tre finan-
siella mål är uppfyllda samt att ett av tre mål delvis är uppfyllda. 

Finansiella mål 

 
 

 

 

 

             
          

       

            
              

              
             

      

       
             
        

              

   

         
      

 

  

           
               
              

     

     
      

      
   

   

      
       

 

    
   

      
   

      
      

   
     

 

    
   

     
        

     

      
       

     
       
        

    
     

    
      

  

 

Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Resultat efter finansnetto i kommunen Helårsresultatet för 2020 visar på ett Uppfyllt 
ska över en fyraårsperiod uppgå till positivt resultat om 22,9 mnkr (2,6 %). 
minst 2,0 % av skatter, generella 
statsbidrag och kom-munalekonomisk 
utjämning (KEU). 

Förändringen av skatter, generella Nettokostnaderna för 2020 ökade med 0,8 Uppfyllt 
statsbidrag och kommunalekono-misk % och förändring av skatter, gene-rella 
utjämning (KEU) ska vara bättre än statsbidrag och kommunaleko-nomisk 
förändringen av netto-kostnaderna. utjämning ökade med 4,2 %. 

Soliditeten i kommunen, inklusive Helårsresultatet för 2020 är ett positivt 
pensionsåtaganden intjänade före resultat om 22,9 mnkr, vilket innebär att 
1998, ska förbättras och budgete-ras 
så att en ökning sker årligen mot ett 

soliditeten förbättras och beräknas bli 
minus 2,1 %, föregående år var soliditeten 

medeltal för jämförbara kommuner. minus 9,5 %. Detta innebär att målet delvis 
uppnåtts eftersom soliditeten förbättrats, 
men sämre än jämförbara kommuner. 
Soliditeten inklusive pensionsåtagandet för 
jämförbara kommuner var 15,6 % 2019. 

Delvis uppfyllt 
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020. Av den framgår att 12 av 44 
verksamhetsmål är uppfyllda, att 17 delvis är uppfyllda samt att 15 inte är uppfyllda. 

Mål för verksamheten Antal 
effektmål 

Uppfyllda 
mål 

Delvis 
uppfyllda 

Ej 
uppfyllda 

mål 

Heby kommun ska vara en trygg 
och säker kommun som strävar 
efter ökad social hållbarhet. 

10 1 5 4 

Heby kommun ska tillhandahålla 
tjänster av god kvalitet med 
möjlighet till delaktighet, 
inflytande och valfrihet 

11 3 3 5 

Heby kommun ska ha en 
ekonomisk hållbarhet med en 
jämställd, växande och 
resursmedveten ekonomi. 

8 2 3 3 

Heby kommun ska vara en 
jämställd och attraktiv kommun 
att leva, bo och verka i. 

10 2 5 3 

Heby kommun ska ha en 
ekologisk hållbarhet och bidra till 
ett fossilfritt, resurseffektivt och 
klimatanpassat samhälle. 

5 4 1 0 

Totalt 44 12 17 15 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 
2020. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 
2020. 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 
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Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser 
noterats. 

Personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) ska, enligt SKR, inkludera lagstadgade 
arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner. Även pensionskostnader 
intjänade innan 1998 har inkluderats i Heby kommuns PO-pålägg, vilket har medfört ett 
ytterligare pålägg om 3,24 % (40,15 % jämfört med 43,39 %) eller ca 12,7 mnkr för 
2020. Detta innebär att privata utförare och andra kommuner överkompenserats med ca 
0,5 mnkr under 2020 samt att vissa jämförelsetal blir för höga. 

Granskningen har visat att kommunen under året har sålt fastigheten Västerlövsta 
Prästgård 2:2 till Hajime AB. Försäljningen är bokförd som en skuld i balansräkningen 
och fastigheten finns därför även kvar som en tillgång i balansräkningen. Detta, enligt 
uppgift från kommunen, p g a att lagfartsbeviset har dröjt vid kommunens köp av 
fastigheten, vilket medfört att försäljningen inte kunnats slutföras. Realisationsresultatet 
är ännu inte redovisat i resultaträkningen. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Utifrån att äganderätten för den sålda fastigheten ännu inte övergått till köper anser vi 
att kommunens hantering av försäljningen är rimlig. 

2021-03-30 

Johan Tingström Carin Hultgren 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 

Uppdragsledare 

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

1 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
2 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. 
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