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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 huvudsak redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen på ett rättvisande sätt för 

år 2019.  

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

resultat. 

Vi rekommenderar att avsnittet gällande finansiell analys och ekonomiska ställning 

utvecklas. Jämförelses och analys kan ske än mer djupare och en jämförelse med 

andra kommuner hade gett en ökad förståelse för kommunens ekonomiska ställning. 

Vidare kan förvaltningsberättelsen utvecklas gällande jämförelse med andra kommuner 

avseende nyckeltal för verksamhet. Detta kan bl.a. ske genom kommunens medverkan i 

Kommunens Kvalitet i Korthet som drivs av SKR. 

En översyn behöver ske för att säkerställa att årsredovisningen är utformad enligt 

kraven i lag om kommunal bokföring och redovisning och RKR:s rekommendationer.  

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att utfallet inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet. Kommunfullmäktiges finansiella mål för år 

2019 uppfylls inte.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetsmålens utfall 

delvis uppfylls. Inget av kommunfullmäktiges målområde uppfylls. Vi anser att 

utvärdering av målen behöver utvecklas genom en tydligare analys exempelvis genom 

mätetal över tid för att bekräfta måluppfyllelsen samt för att öka transparensen för den 

externa läsaren.     

Några åtgärdsförslag avseende de finansiella och verksamhetsmässiga målen som inte 

uppfylls framgår inte av årsredovisningen och rapporteras därmed inte till 

kommunfullmäktige. 
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Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Årsredovisningen är med några undantag upprättad enligt god redovisningssed. Detta 

avser bl.a. periodisering av statsbidrag, avsättningar och sammanställd redovisning 

samt tillämpning till tilläggsupplysningar. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Noterade fel bedöms dock 

sammantaget inte vara materiella varför räkenskaperna i allt väsentligt bedöms vara 

rättvisande. 
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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 ekonomichef och redovisningschef.  
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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 förhållanden 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 koncernen2. 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 presenteras för två till fem 

år i sammandrag. Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga 

förhållanden för resultat och ekonomisk ställning. Årets resultat uppgår till 12,2 mnkr 

(2018: 4,9 mnkr) för år 2019. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 1,8 % (2018: 

5,2 %) medan skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 2,4 % (2018: 3,0 %). 

Soliditeten, exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998 uppgår till 68 % (68 %). 

Inkluderas pensionsåtaganden intjänade före 1998 (upptagna som ansvarsförbindelse) 

uppgår soliditeten till 34,6 % (34,2 %).  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 

kommunen som inträffat under räkenskapsåret. Denna redovisningen sker framförallt i 

avsnittet Grunduppdrag – välfärd och service, samhälle och demokrati samt 

arbetsgivare. Ytterligare redovisning lämnas i avsnitt Nämnder samt Koncernbolag och 

stiftelser.   

 
1 LKBR (2018:597), kapitel 11 
2 LKBR (2018:597), kapitel 11, § 12 
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Förvaltningsberättelsen innehåller till delar upplysning om kommunens förväntade 

utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv. I förvaltningsberättelsen lämnas ingen 

riskanalys eller information kopplat till Corona epidemins effekter på verksamhet eller 

ekonomi. Vår bedömning är att epidemin kan komma att få stora effekter på såväl 

kommunens verksamhet som ekonomi under år 2020 och framåt. Det kan bl.a. innebära 

negativa effekter i form av såväl ökade kostnader inom vissa verksamheter som lägre 

skatteintäkter samt förändringar i statsbidrag.   

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

samt sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro samt 

åldersindelad. Sjukfrånvaron i kommunen har minskat under år 2019 till 6,4 % (2018: 

6,6 %). I förvaltningsberättelsen anges att personalomsättningen för år 2019 uppgick till 

10,8 % (2018, 10,2%). I övrigt lämnas kort information om bl.a. antal anställda, 

kompetensförsörjning. Någon redovisning utifrån koncernperspektivet sker inte.   

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be-

tydelse för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Det gäller till 

exempel grunduppdragen avseende välfärd och service, samhälle och demokrati, 

arbetsgivare samt kritiska kvalitetsfaktorer. En utvärdering av dessa kritiska 

kvalitetsfaktorer sker. De mål som inte uppfylls är alla kommuninvånares och företags 

tillgång till internet, graden av digital mognad i organisationen, friska medarbetare, 

prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar samt god ekonomisk hushållning.  

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. 

I förvaltningsberättelsen återfinns en utvärdering både utifrån kommunfullmäktige 

beslutade finansiella mål och analys som tar sin utgångspunkt i den så kallade RK-

modellen. Redogörelsen struktureras utifrån de finansiella aspekterna resultat, 

kapacitet, risk och kontroll. Målsättningen är att med modellens hjälp kunna identifiera 

eventuella finansiella problem och klargöra om kommunen har en god ekonomisk 

hushållning eller ej.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsavstämning. Enligt 

balanskravsutredningen uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 8,9 mnkr. 

Kommunen har inga tidigare års negativa balanskravsresultat att återställts.  

Driftredovisning 

Förvaltningsberättelsen innehåller inte en driftredovisning i eget avsnitt utan 

redovisningen sker i separat i nämndsavsnittet. Det framgår hur utfallet förhåller sig till 

den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

Nämnderna redovisar totalt sett ett underskott på -11 mnkr. Socialnämnden redovisar 

ett underskott på -22,9 mnkr medan barn- och utbildningsnämnden och 

räddningsnämnden redovisar ett underskott på -3,6 mnkr respektive -3,5 mnkr. 

Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas i nämndernas 

redovisning tillsammans med eventuella åtgärder. 
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Investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelsen innehåller inte en investeringsredovisning i eget avsnitt utan 

redovisningen sker i anslutning till de finansiella rapporterna. Upplysningar om utfallet 

för större investeringar lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen 

finns. Nettoinvesteringarna uppgår till 170 mnkr vilket är i nivå med budget. 

Självfinansieringsgraden uppgår till ca 60 %. 

Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R14 Drift- och 

investeringsredovisning som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i 

kraft 1 januari 2020. Tidigare tillämpning uppmuntras.  

Bedömning 

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

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

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

resultat. 

Vi rekommenderar att avsnittet gällande finansiell analys och ekonomiska ställning 

utvecklas. Jämförelses och analys kan ske än mer djupare och en jämförelse med 

andra kommuner hade gett en ökad förståelse för kommunens ekonomiska ställning. 

Vidare kan förvaltningsberättelsen utvecklas gällande jämförelse med andra kommuner 

avseende nyckeltal för verksamhet. Detta kan bl.a. ske genom kommunens medverkan i 

Kommunens Kvalitet i Korthet som drivs av SKR. 

Utifrån nämndernas underskott på -11 mnkr tillsammans med de effekter som Corona 

epidemin kommer innebära för kommunens verksamhet är det av vikt att nämndernas 

åtgärder realiseras och verkställs.  

Vi rekommenderar att en genomgång genomförs under år 2020 utifrån RKR:s 

rekommendationer för att säkerställa att innehållet i förvaltningsberättelsen 

överensstämmer med lag och rekommendationernas krav.   

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt mål för god ekonomisk hushållning och övergripande 

mål för verksamheterna som ligger till grund för uppföljning och utvärdering av god 

ekonomisk hushållning. För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att 

kommunen ska arbeta för att nå visionen utifrån vad som anges i de prioriterade 

områdena. För de prioriterade områdena anges mål för att förtydliga 

kommunfullmäktiges intentioner om vad som för verksamheten är god ekonomisk 

hushållning.  

I årsredovisningen gör kommunstyrelsen den bedömningen att målet om god ekonomisk 

hushållning inte uppfylls för år 2019. 
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Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. Av redovisningen framgår att 

det finansiella målet inte uppfylls. 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Resultatnivån under femårsperioden 2017-2021 
ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år. 

Periodens resultat uppgår 
i genomsnitt till 21 mnkr. 

Målet uppfylls inte. 

 

Mål för verksamheten 

Kommunfullmäktige har fastställt planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022 

innehållande tre prioriterade målområden: Barns lärande, Attraktivitet och utveckling för 

Gislaveds kommun samt Företagsklimat och näringslivssamverkan. Utöver dessa har 

kommunfullmäktige beslutat om särskilda uppdrag samt mål gällande det 

personalpolitiska målet. I förvaltningsberättelsen sker en redovisning avseende 

måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges prioriterade målområden.  

 

Verksamhetsmål, 

fastställt av fullmäktige 

Beskrivning Måluppfyllelse 

kommunstyrelsens 

bedömning

Barns lärande 

Främja barn och ungas 

uppväxtvillkor.

Kommunens verksamheter behöver gemensamt 

kraftsamla och samverka med andra för att skapa 

trygga uppväxtvillkor för barn och unga. 

Tillsammans med beskrivningen av målområdet, 

Barns lärande, utgör detta beskrivning av målet 

”främja barn och ungas uppväxtvillkor”.

Målet bedöms som delvis 

uppfyllt.

Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun

Utveckla attraktiva 

livsmiljöer för invånare i vår 

kommun.

Det ska byggas fler bostäder, för alla målgrupper i 

olika miljöer i hela kommunen. För att fler ska 

flytta hit och färre härifrån vill vi mer aktivt och 

strategiskt marknadsföra det vi har, allt som vi 

gör bra och kan erbjuda. En fortsatt viktig fråga 

är att prioritera utveckling av all infrastruktur 

såsom vägar, tåg, kollektivtrafik, fiber m.m.

Målet bedöms som delvis 

uppfyllt

Företagsklimat och näringslivssamverkan

Fördjupa samarbetet med 

näringslivet.

Samarbetet ska präglas av tillit och förtroende. 

Kunskapsutbyte mellan näringsliv och kommun 

är en förutsättning för att lyckas. Samverkan 

underlättar expansion och nyetablering av företag 

som i sin tur leder till fler arbetstillfällen och 

ökad tillväxt. Stöd till företagens 

kompetensförsörjning är en mycket prioriterad 

fråga. Vi vill se ett ökat fokus på vuxenutbildning 

för att möta behovet av att få våra nyanlända i 

arbete samt att kunna genomföra karriärväxling 

av individer mitt i arbetslivet.

Målet bedöms som delvis 

uppfyllt
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I årsredovisningen görs även en avstämning mot kommunens personalpolitiska mål. Det 

personalpolitiska målet är; Gislaveds kommun ska vara den ledande offentliga 

arbetsgivaren i Sverige. Målet avser, personalen är kommunens största och viktigaste 

tillgång. Våra medarbetare har en utvecklande arbetssituation och trivs på arbetet. 

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas i våra 

strävanden att skapa den goda verksamhet som invånarna förväntar sig. 

Kommunstyrelsen gör den bedömningen att målet delvis uppfylls. 

Den analys som lämnas kopplat till respektive kommunfullmäktige mål sker utifrån en 

beskrivande analys. Några mätetal som bekräftar analysen lämnas inte.  

Någon redovisning kring vilka åtgärder som vidtagits/behöver vidtas för att förbättra 

måluppfyllelsen sker inte.  

När det gäller fullmäktiges uppdrag anges att samtliga uppdrag antingen är pågående 

eller avslutade.  

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet. Kommunfullmäktiges finansiella mål för år 

2019 uppfylls inte.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetsmålens utfall 

delvis uppfylls. Inget av kommunfullmäktiges målområde uppfylls. Vi anser att 

utvärdering av målen behöver utvecklas genom en tydligare analys exempelvis genom 

mätetal över tid för att bekräfta måluppfyllelsen samt för att öka transparensen för den 

externa läsaren.     

Några åtgärdsförslag avseende de finansiella och verksamhetsmässiga målen som inte 

uppfylls framgår inte av årsredovisningen och rapporteras därmed inte till 

kommunfullmäktige. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Årets resultat är positivt och uppgår till 12,2 mnkr (4,9 mnkr). Resultatet innebär en 

negativ avvikelse mot budget med 3,8 mnkr. Finansnettot har bidragit med 2,8 mnkr till 

kommunens resultat  

I jämförelse med föregående år har verksamhetens nettokostnader ökat med 31 mnkr 

och beror på att intäkterna minskat med 21 mnkr och förklaras av lägre bidrag (36 

mnkr). Personalrelaterade kostnader har minskat med 18 mnkr och förklaras av färre 

antal anställda samt minskade pensionskostnader.  
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Vid granskningen av resultaträkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser 

noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har följande väsentliga iakttagelser 

noterats: 

• Avsättning för återställning av deponi redovisas om 17,1 mnkr gällande 

Mossarpsdeponin. Enligt RKR ska avsättning till deponi uppdateras per 

balansdagen av extern part och även nuvärdesberäknas. Någon beräkning har inte 

skett. Därav går det inte att bedöma huruvida den avsättning som finns är tillräcklig. 

Därutöver finns det 32 nedlagda avfallsdeponier inom kommunen. Här krävs 

undersökningar för att bedöma ifall det förekommer föroreningar som behöver 

åtgärdas. Det kommer sannolikt för några av dessa att kräva extra täckning. Vissa 

kanske till och med måste saneras, vilket i så fall kommer att medföra ökade 

kostnader. Hänsyn till detta har inte tagits i kommunens finansiella rapporter.   

 

• Kommunen gör den bedömningen att schablonersättningen (2010:1122) för 

introduktion och etablering av nyanlända ska gälla under en period på 3 år. Enligt 

Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) rekommendation R2-intäkter samt 

information om redovisning av statsbidrag ska schablonersättningen redovisas som 

intäkt samma år som utbetalning sker. Posten uppgår i balansräkningen till 26,3 

mnkr. 

 

• Exploateringsredovisningen sker inte enligt god redovisningssed avseende 

klassificering och värdering av tillgångar. 

 

• Kommunens nyttjar vid bokslutet sin checkkredit och uppgår till 43,2 mnkr.  

 

För övrigt redovisar balansräkningen 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. 

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 erforderliga noter. Jämförelse görs med närmast föregående räkenskapsår. 

Uppställningen följer god redovisningssed.  

Konsolideringen omfattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 

Sammanställd redovisning ska ingå. Enligt RKR:s rekommendation R16 ska den 
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sammanställda redovisningen upprättas med enhetliga redovisningsprinciper. Härvid 

ska kommunens redovisningsprinciper vara vägledande. Enligt uppgifter tillämpar 

kommunkoncernen förutom Enter Gislaved AB, K3-regelverket och stiftelsen 

Isabergstoppen K2-regelverket. Detta innebär skilda redovisningsprinciper tillämpas 

mellan bolagen, stiftelsen och kommunen. Någon justering gällande detta har inte skett. 

Någon redovisning avseende vilka resultateffekter detta ger, sker inte. Eliminering av 

koncerninterna poster har i allt väsentligt utförts. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen, dessa 

lämnas dock inte i anslutning till de finansiella rapporterna. 

Förutom tidigare nämnda avvikelser har följande avvikelser från god redovisningssed 

noterats, vilket kräver en översyn: 

• Enligt RKR:s rekommendation R9 ska för varje slag av avsättning och ansvars-

förbindelse en kortfattad beskrivning lämnas avseende; uppskattning av dess finansiella 

effekt, indikation om osäkerheterna beträffande beloppet eller tidpunkten för 

utbetalningar samt möjligheten att eventuell gottgörelse erhålls samt att avsättningen 

ska nuvärdesberäknas.   

• RKR R5, leasing. Kommunen redovisar leasing och hyra av lös egendom i enlighet 

med RKR R5. Äldre avtal och alla hyresavtal gällande fastigheter redovisas som 

operationell leasing även om dessa skulle hanteras som finansiell leasing. 

• RKR R7, finansiella tillgångar och finansiella skulder. Årsredovisningen innehåller 

bl.a. inte upplysningar om genomsnittliga upplåningsräntor, räntebindningstider och 

förfallostrukturer.   

• Upplysningar om den sammanlagda kostnaden för de kommunala revisorernas 

granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning enligt LKBR 9 kap,§13 

saknas.    

Bedömning 

Årsredovisningen är med några undantag upprättad enligt god redovisningssed. Detta avser 

bl.a. periodisering av statsbidrag, avsättningar och sammanställd redovisning samt tillämpning 

till tilläggsupplysningar. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Noterade fel bedöms dock 

sammantaget inte vara materiella varför räkenskaperna i allt väsentligt bedöms vara rätt-

visande.  

En översyn behöver ske för att säkerställa att årsredovisningen är utformad enligt kraven LKBR 

och RKR:s rekommendationer.  
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Uppdragsledare   

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds 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.  

 


