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Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020 
På vårt uppdrag har KPMG genomfört granskning av Älvsbyns kommuns årsredovisning för år 
2020. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats 
i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och landsting. Granskningen har också syftat till att ge revisorerna beslutsunderlag för att till 
fullmäktige lämna en skriftlig bedömning om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
som fullmäktige beslutat. 

Resultatet av granskningen redovisas i bilagd granskningsrapport. Beträffande synpunkter från 
granskningen hänvisas i första hand till granskningsrapporten. Från granskningen vill vi lyfta fram 
följande. 

Vår bedömning är att årsbokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens finan-
siella ställning och resultat för år 2020. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet 
med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed. 

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i årsredovisningen 
är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat i årsbudgeten. 

Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning 2020 har formulerats i strategisk 
plan 2020-2021. Där finns angivet att fullmäktige under ekonomiperspektivet formulerat sex 
finansiella mål. 

Uppföljning av målen kommenteras i årsredovisningen under rubriken "God ekonomisk 
hushållning". Där anges att fyra av målen har uppnåtts. 

Vi har inte funnit skäl att göra någon annan bedömning än den som görs i årsredovisningen. 

Vi bedömer, att resultatet i årsredovisningen, delvis är förenligt med kommunens finansiella 
mål för 2020 och att god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet uppnås till större 
del då fyra av sex finansiella mål är uppfyllda. Årets resultat uppgår till +18,5 mkr. 

Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning har formulerats i Strategisk 
plan 2020-2022. 

För 2020 har kommunfullmäktige i styrkortet fastställt 13 strategiska mål med tillhörande 15 
årsmål. Av de 15 verksamhetsmålen bedöms två av årsmålen inte vara uppfyllda, fem är delvis 
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uppfyllda medan åtta av målen bedöms som uppfyllda. Coronapandemin anges som anledning 
till att samtliga mål inte blivit uppfyllda. 

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet för verksamhetsmålen 
delvis är förenligt med fullmäktiges mål. 

För Älvsbyns kommuns revisorer 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Älvsbyn kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen 
i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Vi bedömer, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens 
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med 
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Reviso-
rerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Finansiella mål 

Vår bedömning är, att resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med kommunens 
finansiella mål för 2020 och att god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet 
uppnås till större del då fyra av sex finansiella mål är uppfyllda. 

Verksamhetsmål 

Vår bedömning, utifrån rapporteringen i årsredovisningen, är att resultatet i årsredovis-
ningen delvis är förenligt med de av fullmäktige beslutade årsmålen inom det verksam-
hetsmässiga perspektivet för 2020. 53% av årsmålen är uppfyllda. 
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2 Bakgrund 
Vi har av Älvsbyn kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorerna ska pröva om räken-
skaperna är rättvisande (1 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer 

— Kommunallag, KL och kommunal bokförings- och redovisningslag, LKBR 

— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 

— Interna regelverk och instruktioner 

— Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av kommunfullmäk-
tige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekono-
misk hushållning. 

2.3 Metod och avgränsning 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKRi och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). 
Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav 
varit uppfyllda. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 
• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 
• Sammanställda räkenskaper 
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Granskningen har genomförts genom: 
• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
• 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 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. 
• Översiktlig analys av övriga poster. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 4 kap. 1§ LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § 
LKBR). 
RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla mini-
mum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. Nämndernas för-
valtningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till kommu-
nens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning. 
Det övergripande syftet med förvaltningsberättelsen är enligt den kommunala - och 
bokföring- och redovisningslagen LKBR, att ge en översikt över utvecklingen av kom-
munens verksamhet. 

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR 
R15. 

3.1.1 Redovisningsprinciper 

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
kommunal bokförings- och redovisningslagen (LKBR) och Rådet för kommunalredovis-
nings rekommendationer (RKR). 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via inter-
vjuer med redovisningspersonal samt översiktlig avstämning av kommunens årsredo-
visning mot Rådet för kommunal redovisning (RKR) gällande rekommendationer. Vår 
bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs 
rekommendationer. 

3.1.2 Balanskrav 

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 
LKBR och KL. 
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Avstämning mot kommunal- 
lagens balanskrav (mkr) 

Årets resultat enl. resultaträk- 
ningen 

Reducering av samtliga reali-
sationsvinster 
Tillkommer realisationsförluster 

Årets resultat efter balans-
kravs'usterina 
Medel till resultatutjämningsre- 
serv 
Medel från resultatutjämnings- 
reserv RUR 
Årets balanskravsresultat 
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2018 2019 2020 

0,0 -22,6 18,5 

-0,4 -1,0 -1,6 

0,0 0,1 0,2 

-0,4 -23,5 17,1 

0,0 0,0 -13,5 

0,4 23,5 0,0 

0,0 0,0 3,6  

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättel-
sen. Kommunens underskott för året uppgår till 18,5 mkr. Efter justering för realisat-
ionsvinster och realisationsförluster uppgår resultatet efter balanskravsjusteringar till - 
17,1 mkr. Kommunens resultatutjämningsreserv, RUR, uppgår innan 2020 till 7 mkr. 
13,5 mkr reserveras vilket medför att årets balanskravsresultat uppgår till 3,6 kr. Re-
sultatutjämningsreserven innehåller därefter 20,4 mkr. 

Eftersom Älvsbyns kommun har ett positivt eget kapital efter hänsyn tagen till ansvars-
förbindelsen gällande pensionsförpliktelser så får reservering, enligt kommunallagen 
kapitel 11 §14, göras med maximalt den del av årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbi-
drag och kommunalekonomisk utjämning. Detta medför att avsättning får maximalt gö-
ras med 11,5 mkr. 

Vi bedömer att årets avsättning till resultatutjämningsreserven inte är i linje med kraven 
i komnnunallagen. 

3.1.3 God ekonomisk hushållning 

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10 
kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 

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 intäk-
terna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas 
ekonomi. 

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 årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslu-
tade målen. 
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Investeringsbudgeten bör inte uppgå Målet uppnås inte då investeringsbud- 
till mer än 2 `)/0 av skatter och statsbi- geten vid årets ingång fastställdes till 
drag. 14,7 mkr medan skatter och statsbidrag 

uppgick till 558,9 mkr. 

Mål fastställda av fullmäktige 

Resultatet ska över tid uppgå till minst 
2 °A av skatter och statsbidrag. 

Måluppfyllelse enl. årsredovisning 

Målet är uppfyllt då resultatet för 2020 
uppgår till 3,3%. 

Investeringarna ska finansieras med 
egna medel. Beslut fattas i särskild 
ordning, vid avsteg från självfinansie-
ringsprincipen. 

Målet bedöms uppnås då den upplåning 
som planeras är direkt kopplad till beslut 
om till- och nybyggnad av sim-/sporthall 
där självfinansieringsprincipen har från-
gåtts. 

Soliditeten inklusive pensionsåtagan- Målet uppnås då soliditeten inkl. pens- 
den ska förstärkas från 2017 års nivå. ionsåtagande uppgår till 9,7%. 

Oförändrad kommunalskatt. 

Årligen avsätta 3 mkr för att möta 
pensionsutbetalningar. 
Älvsbyns kommunföretag ska genom 
döttrarna lämna utdelning. 

Målet uppnått då ingen förändring av 
kommunalskatten genomförts. 

Målet uppnått under 2020. 

Målet uppnås inte då ingen utdelning har 
lämnats. 
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Enligt kommunallagens Finansiella mål 

Bedömningen i årsredovisningen är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning i 
det finansiella perspektivet då fyra av sex finansiella mål är uppfyllda. 

Vår bedömning är, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att fyra av sex finansi-
ella mål uppnås under 2020, och att resultat delvis är förenligt med kommunens finan-
siella mål för 2020. 

Det görs ingen långsiktig prognos av nyckeltalens utveckling i förhållande till målnivå-
erna i årsredovisningen till exempel för planeringsperioden vilket vi anser är en brist. 

Vi rekommenderar kommunen att även bedöma nyckeltalens måluppfyllelse för inneva-
rande planeringsperiod. 

Verksamhetsmål 

Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning har formulerats i Stra-
tegisk plan 2020-2021. Sammantaget finns 13 strategiska mål med tillhörande 15 års-
mål. 
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Årsmål fastställda av fullmäktige Måluppfyllelse enl. årsre-
dovisning 

Målet ej uppnått på grund av 
coronapandemin. 

Skapa flera attraktiva, jämställda och tillåtande 
mötesplatser 

Öka/förbättra stödet till ideella föreningar och ide-
ella krafter 

Målet år delvis uppnått. Co-
ronapandemin har inneburit 
begränsningar. 

Målet är ej uppnått på grund 
av pandemin. 

Målet är uppnått. 

Målet är uppnått. 

Öka och förbättra medborgardialogen 

Öka tillgängligheten för våra medborgare till den 
kommunala verksamheten 
Korta ledtiderna i beslutsprocessen dvs minska ti-
den från utredning till beslut och verkställighet 

Målet är uppnått. Resultat över tid ska uppgå till minst 2% av skat-
teintäkter, statsbidrag mm. 

Målet är uppnått. 

Målet är delvis uppnått. Co-
ronapandemin har inneburit 
begränsningar. 

Öka användandet av mätetal/jämförelsetal i alla 
verksamheter 
Höj kvalité och kvantitet på marknadsföringen av 
kommunens potential 

Målet är uppnått. Skapa förutsättningar för att fortsätta bo och verka 
i byarna 

Målet är delvis uppnått. Co- 
ronapandemin har inneburit 
att målet inte uppnås till fullo. 

Förbättra möjligheterna för etablering, nystart och 
utveckling av företag 

Öka frisknärvaron Målet är delvis uppnått, pga 
coronapandemin har ande-
len sjukskrivningar ökat och 
vissa hälsofrämjande aktivi-
teter har ställts in. 

Målet är uppnått. 

Målet är uppnått. 

Öka antalet samverkansområden med närkommu- 
ner 
Premiera innovation och nytänkande hos persona- 
len 

DocuSign Envelope ID: DAF7E953-75E4-4F5E-9FEE-13B96EC0620B 

J4& 
Älvsbyns kommun 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
KPMG AB 
2021-04-06 

@ 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Public 



DocuSign Envelope ID: DAF7E953-75E4-4F5E-9FEE-13B96EC0620B 

Älvsbyns kommun 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
KPMG AB 
2021-04-06 

Utveckla nya arbetsformer bla med stöd av digitali- Målet är uppnått 
sering 

Genomför chefsutvecklingsaktiviteter Målet är delvis uppnått. 

Av de 15 verksamhetsmålen görs bedömningen att två av årsmålen inte är uppfyllda, 
fem är delvis uppfyllda medan åtta av målen bedöms som uppfyllda. Coronapandennin 
anges som anledning till varför samtliga mål inte blivit uppfyllda. 

Den sammantagna bedömningen gällande det verksamhetsmässiga perspektivet är att 
en övervägande del av målsättningarna uppnås. 

53 % av målen bedöms som helt uppfyllda och vi har inte funnit skäl att göra någon an- 
nan bedömning av måluppfyllelsen än den som görs i årsredovisningen. 

Vår bedömning, utifrån rapporteringen i årsredovisningen är att resultatet i årsredovis-
ningen delvis är förenligt med de av fullmäktige beslutade årsmålen inom det verksam-
hetsmässiga perspektivet för 2020. 

3.2 Resultat 
LKBR reglerar uppställningen för resultaträkningen. Vad som i övrigt är god kommunal 
redovisningssed styrs av RKR. 

Resultaträkning (tkr) Not 
Koncern 

2020 
Koncern 

2019 
Kommun 

2020 

Kommun 
Kommun 

budgetavvi 
2019 

Irelse 2020 

Verksainhetens intakter 218 494 223 226 138 295 133 2-12 23 ,185 

Verksainhetens kostnader 2 718 558 7-13 956 660 223 -685 988 -11 -171 

Avskrivitingar -37 281 38 -166 21 362 2071)-I 1 721 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-537 345 -559 196 -543 289 -573 450 13 735 

Shatteintiihter 369 -196 376-107 369 -196 376 -107 -6609 

Cictirrc119 stat sbitlrag och 
uglimning 

193 285 174 367 193 285 17-1 367  10 483 

Verksamhetens resultat 25 436 -8 422 19 492 -22 676 17 609 

Finansiella intäkter 503 2 400 993 I 458 284 

Finansiella kostnader 5 6 116 6 5-12 -1961 1-112 464 

Resultat efter finansiella 
poster 

19 823 -12 564 18 524 -22 630 17 429 

Arets resultat (i 19 823  -12 564  18 524 -22 630  17 429 

0 2021 KPMG AB. All rights reserved.  
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Mkr och procent Koncernen Kommunen 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31  

Balansomslutning, mkr 875 416 891 605 460 944 447 681 

Redovisat eget kapital, mkr 322 911 303 090 259 930 241 407 

Eget kapital reducerat med ansvarsför-
bindelse, pensioner, mkr 

107 527 80 216 44 546 18 533 

     

Soliditet redovisad, 0/0 36,9 % 34,0 % 56,3 °A 53,9 % 

Soliditet med hänsyn till de pensions-
förpliktelser som inte redovisas bland 
skulder, % 

12,3 % 9,0 % 9,7 % 4,1 %  

Omsättningstillgångar, mkr 200 605 193 229 183 913 171 460 

Avsättningar, mkr 32 772 33 486 25 984 25 763 

Långfristiga skulder, mkr 372 392 341 813 12 750 14 025 

Kortfristiga skulder, mkr 147 341 141 216 162 281 166 486 

Balanslikviditet % 136,2 % 136,8 % 113,3% 103,0%  
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Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till 19,8 mkr (-12,5mkr) för kommunkon-
cernen medan resultatet för primärkommunen uppgår till 18,5 mkr (-22,6 mkr). 

Intäkterna har ökat med ca 6 mkr jämfört med föregående år vilket till största delen be-
ror på ökade bidrag. Kostnaderna har samtidigt minskat med ca 25 mkr vilket är både 
för personal- samt verksamhetskostnader. Detta gör att verksamhetens nettokostnader 
har minskat med ca 30 mkr. Skatteintäkterna har dock minskat med 7 mkr samtidigt 
som generella statsbidrag och utjämning har ökat med ca 19 mkr vilket sammantaget 
bidrar till resultatet. 

Vår bedömning är att resultaträkningen ger en, i allt väsentligt, en rättvisande bild av 
årets resultat samt följer de krav som LKBR ställer upp och omfattar erforderliga noter. 

3.3 Balansräkning 
Externa krav återfinns dels i LKBR, dels i de rekommendationer och anvisningar som 
getts ut av RKR. 

Det redovisade egna kapitalet i kommunen har ökat, netto, med 18,5 mkr vilket avser 
årets resultat. 

Eget kapital justerat med de pensionsförpliktelser som inte redovisas som skulder utan 
enbart som ansvarsförbindelse är dock mer relevant att följa. Det justerade egna kapi-
talet har ökat med ca 26 mkr vilket förklaras av årets resultat och av att ansvarsförbin-
delsen minskat på grund av utbetalningar av pension till nuvarande pensionärer. 
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Vår bedömning är att balansräkningen följer de krav som LKBR ställer upp. Vi anser 
också att noter samt specifikationer finns i tillräcklig omfattning och att balansräkningen 
inte påverkas av väsentliga fel i periodiseringen. 
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22 680 9 534 16 168 Årets kassaflöde 9 543 

Sammanställning 
Kassaflödesanalys (tkr) 

Koncernen 
2020 

Koncernen 
2019 

Kommun 
2020 

Kommun 
2019 

Den löpande verksamheten 63 215 

Investeringsverksamheten -85 883 

43 450 

-40 855 

31 533 27 391 

-21 990 -11 223 

Finansieringsverksamheten 20 085  20 085 

131 075 

140 618 

Likvida medel från årets 
början 

Likvida medel från årets 
slut 

140 618 131 075  

0 0 

108 395 

131 075 

108 395 131 075 
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3.4 Kassaflöde 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Kassaflödesanalyse ska enligt LKBR 
kap 8 1§ kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas. Enligt 
RKRs rekommendation R13 Kassaflödesanalys ska räkenskapsårets kassaflöden hän-
föras till följande sektorer; löpande verksamhet, investeringsverksamhet, finansierings-
verksamhet och i förekommande fall bidrag till infrastruktur. 

Av kassaflödesanalys framgår att kommunens löpande verksamhet under år 2020 gav 
ett överskott på 31,5 mkr. Investeringar har gjorts med netto 21,9 mkr. Finansierings-
verksamheten har ett netto på noll vilket innebär att ingen upplåning skett. Föränd-
ringen av likvida medel uppgår till ca 9,5 mkr. 

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens och koncernens 
finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet 
med gällande rekommendation. 
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3.5 Driftredovisning 
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhål-
ler sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Enligt RKR 
R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovis-
ningens övriga delar och fullmäktiges budget. 

Driftredovisning (du) 
Intäkter 

9070 
Kosmader 

2020 
Budget 

2020  
Utfall 7070 

Budzetavvi 
kelse 2020  

Utfall 2019 

Politik 0 3 951 3 485 3 951 -466 4 195 

Revison 0 780 859 800 59 745 

överfonnyndare 0 1 091 1 156 1 091 65 1 233 

Konunnnövergripande -3 323 38 754 30 078 29 931 147 30 453 

Löner och pensioner -7 989 7 989  0,0 0 0 

Kost och lokalvård -15 607 31 804 17 042 16 197 845 16 530 

Näringsliv -2791 7 441 5 430 4 650 780 6 404 

Miljö och byw -4 050 7 956 4 524 3 906 618 4 826 

Räddningstjänst -2364 11 512 8 896 8 788 IOS $354 

Fritid och larinu -2019 12 686 12 344 1066$ 1 676 10 997 

Förskola -6 620 40 870 36 013 34 250 1 763 34 147 

Grundskola -68 852 155 665 89 997 86 813 3 184 89 976 

Gymnasieskola -6 735 52 847 46 273 46 111 162 47 989 

Koinvnx och integration -8 966 16 537 7 960 7 570 389 6 463 

Stod till individ och familj -10509 55 173 28 585 44 664 -16 079 42 187 

Särskilt boende -78 672 143 195 68 898 64 523 4 375 72 743 

Hemtjänst -37 448 78 655 43 145 41 207 1 938 42 021 

Hälso- och sjukvård -9 521 26 315 22 519 23 794 -1 275 23 126 

Omsorg om 
fimk-tionshindrade 

-9 245 32 448 31 849 30 204 1 645 30 427 

Personlig  assistant  -28 135 43 130 16 168 14 995 1 174 15 093 

Fastigheter, parker och 
fritidsantiurn 

-14 072 62 459 50 220 48 388 1 833 55 673 

Gator -40 13 395 13 473 13 355 118 13 290 

Verksamhetens ram at -308 458 844 653 538 914 535 856 3 059 556 872 

Centralt budgeterat -106 2 518 3 181 2 412 769 2 975 

Finansiering -4761 9 784 14 931 5 023 9 908 13 603 

Verksamhetens 
n ettolco  stn  ader 

-313 325 356 955 557 026 543 291 13 736 573 450 
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I årsredovisningen redovisas hur nämndernas resultat per 2020-12-31 avviker med 
drygt +3 mkr mot budgeten. 

Det område med störst avvikelse i förhållande till budget är Stöd till individ och familj 
som redovisarett underskott på 16 mkr. Det förklaras av ökade kostnader på grund av 
fler beslut inom missbruksvården, ökade kostnader inom barn och familj på grund av 
inhyrd personal via bemanningsföretag, ett tiotal nya beslut under året gällande om-
händertagande av barn som placerats i jourhem med höga dygnskostnader, samt 
ökade kostnader för försörjningsstöd delvis på grund av pandemin. Andra större avvi-
kelser är Grundskola +3,1 mkr (många mindre överskott), Särskilt boende +4,4 mkr 
(projektersättning samt kompensation för merkostnader på grund av pandemin) samt 
Hemtjänst +1,9 mkr (främst minskat antal brukartimmar till följd av pandemin). 

Vi bedömer att driftredovisningen utifrån ovanstående genomgång i all väsentlighet ger 
en rättvisande bild av faktiska förhållanden samt är upprättade i enlighet med kraven i 
LKBR. Driftredovisningen ingår som ett eget avsnitt i årsredovisningen i enlighet med 
rekommendationen. 

3.6 Investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
kommunens investeringsverksamhet. 

Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för in-
vesteringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året av-
slutade investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även 
ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning 
till. 

Investeringsbudgeten uppgick till 197 mkr av vilket 26,2 mkr finns ianspråktaget för 
2020. 174 mkr avser Sim/sporthall vilket beräknas vara färdigställt 2022. Älvsbyn kom-
muns investeringsredovisning redovisas enligt nedanstående tabell. 
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Vi bedömer att investeringsredovisningen utifrån ovanstående genomgång i alla vä-
sentlighet ger en rättvisande bild av investeringsverksamheten samt är upprättad i en-
lighet med kraven i LKBR men bör i enlighet med RKR R14 Drift och investeringsredo-
visning summeras i kassaflödesrapportens poster Investering i immateriella, materiella 
och finansiella anläggningstillgångar för att förtydliga redovisningens samband med öv-
riga delar i årsredovisningen. 

3.7 Sammanställd redovisning 

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sam-
manställning av kommunens eller regionens och de kommunala koncernföretagens re-
sultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med 
RKRs rekommendation R 16. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge 
en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden. 
Enligt LKBR 12 kap 2 § behöver den sammanställda redovisningen inte upprättas om 
samtliga kommunala koncernföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsent-
lig betydelse för kommunen. Bolag som har särskild betydelse för kommunens verk-
samhet eller ekonomi ska dock ingå. 

Koncernen Älvsbyns kommun omfattar aktiebolag i vilka kommunen har ett bestäm-
mande eller väsentligt inflytande. I koncernredovisningen för 2019 ingår Älvsbyns Kom-
munföretag AB, Älvsbyns Fastigheter AB samt Älvsbyns Energi AB vilka ägs till 100 `)/0. 

Den sammanställda redovisningen utgår från RKRs rekommendation 16. Redovis-
ningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärv-
smetoden innebär att eget kapital i det förvärvade bolaget elimineras vid förvärvstid-
punkten, i redovisningen ingår endast kapital som intjänats efter förvärvet. Med pro-
portionell konsolidering menas att i redovisningen ingår endast en så stor del av företa-
gets resultat och balansräkning som svarar mot kommunens ägarandel. 

Obeskattade reserver har upplösts mot eget kapital och avsättning för skatter. Interna 
mellanhavanden inom koncernen har eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har till-
lämpats. Vid avvikelser i redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag 
är kommunens redovisningsprinciper vägledande. 

Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kan bedöma upprättats i enlighet med 
RKRs rekommendation R16. 
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