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1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer 

Vi har granskat Nykvarns kommuns årsbokslut och årsredovisning samt den sammanställda 
redovisningen för 2018. De väsentligaste slutsatserna i granskningen sammanfattas enligt 
följande: 
 

✓ Årsredovisningen bedöms, i allt väsentligt, ge en rättvisande bild av kommunens 
ekonomiska resultat och ställning för 2018.  

✓ Kommunen uppfyller inte det lagstadgade balanskravet med ett balanskravsresultat 
om -30,8 mnkr (föregående år +22,6 mnkr). Detta är mycket allvarligt. 

✓ Revisionens bedömning är att kommunens målstruktur delvis är otydlig. Vissa mål 
utvärderas inte på ett tydligt sätt i årsredovisningen.  

✓ Kommunen har fortsatt en förhållandevis god soliditet. 

✓ Vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden redovisar betydande 
budgetavvikelser i årsbokslutet 2018.   

✓ God ekonomisk hushållning uppnås inte för verksamhetsåret 2018, vilket är mycket 
allvarligt. 

✓ I kommunens räkenskaper kvarstår vissa utredningsdifferenser, vilket måste 
åtgärdas. Rättelser av fel har gjorts under året med en effekt på eget kapital om drygt 
6 mkr. Kommunens ekonomistyrning och bokslutsprocess behöver därmed förstärkas 
ytterligare.     

2. Granskning av årsredovisning och bokslut 

2.1. Bakgrund 

På uppdrag av revisorerna i Nykvarns kommun har EY genomfört en granskning av bokslutet 
och årsredovisningen för 2018.  

 
Rapporten innehåller iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga 
poster, för övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda 
noteringar i samband med granskningsarbetet.  

2.2. Syfte 

Granskningens syfte är att pröva om årsredovisningen är upprättad i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR), samt att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat 
och ställning 2018. Vidare att beskrivningen av verksamhetens resultat och måluppfyllelse är 
tillfyllest. Granskningen omfattar också den sammanställda redovisningen för Nykvarns 
kommun. 

Med rättvisande avses: 

 att tillgångar och skulder existerar och avser kommunen, 

 att tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt, 
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 att kommunens samtliga tillgångar och skulder medtagits, 

 att intäkter och kostnader i allt väsentligt periodiserats korrekt, d v s avser verksamhetsåret. 

 att god redovisningssed i övrigt uppfylls, bl.a vad gäller krav på information i förvaltnings-
berättelse och tilläggsupplysningar (noter) 

Vidare är syftet att granska om en tillfredsställande redovisning ges utifrån kommunallagens 
krav på att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.  

2.3. Omfattning 

Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser samt 
omfattar även bedömning av kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Vi har även 
granskat att ny lagstiftning och nya redovisningsprinciper beaktats. Granskningen omfattar 
såväl analytisk granskning som substansgranskning av verifierande underlag. 

Granskningen har utförts i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag, god revi-
sionssed för kommuner, samt kommunens regler och anvisningar avseende upprättande av 
bokslut.  
 
Alla belopp är angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges. I förekommande fall anges 
motsvarande siffra för 2017, vilken då redovisas inom parantes.  

3. Årsredovisningens förvaltningsberättelse   

Enligt bestämmelserna i kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om. Ett viktigt underlag för 
revisorerna är kommunstyrelsens egna analyser i årsredovisningen. Revisorernas 
bedömning baseras på en genomgång av styrelsens redovisning och analys i 
årsredovisningen samt en mer översiktlig granskning av verifierande underlag. Vår 
granskning omfattar förvaltningsberättelsens olika delar och i följande avsnitt lämnar vi 
kommentarer till några av delarna.    
 
Utveckling och framtid 
Förvaltningsberättelsens inledande avsnitt omfattar, i likhet med tidigare år, beskrivning av 
kommunens organisation samt analyser rörande omvärlden för kommunen och 
kommunsektorn, befolkningsutvecklingen, näringsliv, arbets- och bostadsmarknaden. 
Avsnitten ger god information av den miljö inom vilken Nykvarns kommun verkar.  
 
Kommunens verksamheter  
Efterföljande avsnitt redogör för kommunens olika verksamhetsområden med en översiktlig 
driftsredovisning, budget och utfall för respektive nämnd. Viktiga händelser för respektive 
nämnd redovisas.  
 
Även kommunfullmäktiges arbete beskrivs, bland annat när det gäller olika 
beredningsgrupper samt sammanträden etc. Kommunens bolag och delägda verksamheter 
beskrivs särskilt.   
 
Målavstämning 
Förvaltningsberättelsens avsnitt som beskriver och analyserar måluppföljningen utgör en 
relativt omfattande del av förvaltningsberättelsen. En inledande tabell redovisar utfallet för 
samtliga 74 (87) effektmål som gällde för kommunens nämnder 2018.  
 



 
 
 

4 
 

I följande tabeller redovisas kommunens uppföljning av de effektmålen som gällt för 
verksamheterna under 2018. Även tabell för 2017 bifogas för jämförelse. Det kan noteras att 
antalet bedömningsutfall har minskat med 15 procent i jämförelse med föregående år. 
Revisionen bedömer att minskningen är positiv ur ett styrningsperspektiv.    
 
Tabell: Uppföljning av nämndernas mål 2018 
 

 
 
 
Tabell: Uppföljning av nämndernas mål 2017: 
 

 

  
Vid en jämförelse mellan år 2018 och 2017 avseende kommunens måluppfyllelse framgår att 
andelen mål där uppfyllelsen bedöms med ”varning” har minskat med nio procentenheter, 
vilket är positivt. Dock noteras att andelen effektmål där ”ej mätbart” har kunnat presenteras 
har dock ökat något. Andelen effektmål med bedömning ”bra” eller ”ok” ligger i nivå med 
föregående år. Den sammantagna måluppfyllelsen bedöms vara i paritet med föregående år.  
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Kommunens sätt att redovisa och utvärdera sin måluppfyllning bedöms vara överskådlig och 
tillräcklig. I likhet med föregående år presenteras fördjupade analyser framför allt när det 
gäller de ekonomiska perspektiven.  
 
Det är fortsatt revisionens bedömning att det inte är ändamålsenligt att kommunen har mål 
som inte har en tydlig status i årsredovisningen. Vidare noteras i likhet med tidigare är att 
antalet mål fortsatt är många, vilket riskerar att vara problematiskt ur ett styrningsperspektiv.   
 

Rekommendationer (vilka kvarstår från föregående år): 

• Det är av väsentlig betydelse att samtliga mål kan mätas och följas upp årligen. 

• Tydliga åtgärder bör beredas för de fall där målen inte uppnås.  

• Ett förändringsarbete bör prioriteras när det gäller att tydliggöra kommunens 
målstruktur, med tillhörande målindikatorer.  

 
God ekonomisk hushållning 
Av kommunallagen framgår ett tydligt fokus på begreppet ”god ekonomisk hushållning” och 
på behovet av en långsiktighet i den ekonomiska- och verksamhetsmässiga planeringen. 
Kommunallagen ställer krav på att budget skall vara i balans och att budget och flerårsplan 
skall innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen skall följas upp 
kontinuerligt och det är kommunstyrelsens ansvar att i delårsrapporten och årsredovisningen 
utvärdera måluppfyllelsen. 
 
Kommunens bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning föreligger baseras dels på 
en bedömning av hur väl de finansiella målen uppnås och dels på bedömning av 
nämndernas måluppfyllelse. En ekonomi i balans definieras av kommunen ibland annat som 
att årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. 
 
 
Av kommunstyrelsens egen analys, som redovisas i årsredovisningen, framgår att målen 
som avser ”god ekonomisk hushållning” inte uppnås för 2018. Det är framför allt de 
ekonomiska perspektiven som inte uppnås då betydande underskott redovisas i 
driftsredovisningen, och då främst inom vård- och omsorgsnämnden. Det är revisionens 
bedömning att det är mycket allvarligt att god ekonomisk hushållning inte uppnås för 
verksamhetsåret 2018. Vidare är mycket allvarligt att det lagstadgade balanskravet inte 
klaras av. Detta då en balanskravsutredning visar på ett underskott om – 30,8 mkr. För att 
hantera underskottet rörande balanskravet har kommunen valt att använda, i princip, hela 
den resultatutjämningsreserv som kommunen byggt upp under senare år. 
 
Sammantaget påvisar detta att kommunen befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge där 
tydliga åtgärder är nödvändiga för att nå en ekonomi och verksamhet i balans.  
  
Det är fortsatt positivt att förvaltningsberättelsen omfattar en känslighetsanalys med 
redovisning av effekter om vissa händelser inträffar, exempelvis gällande räntor, ökat antal 
innevånare etc.  
 
Personalredovisning 
I förvaltningsberättelsen redovisas personalstatistik i relativt stor omfattning. I avsnittet 
redovisas bland annat sjukfrånvaro, frisknärvaro, antalet anställda, sysselsättning, 
könsfördelning, åldersstruktur, framtida pensionsavgångar, lön, personalkostnadsutveckling 
samt arbetsmiljö.   
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Det noteras att kommunens sjukfrånvaro sammantaget är oförändrad jämfört med 2017 och 
uppgår även i år till 7,4 procent av totalt arbetad tid. Revisorerna har för avsikt att fortsätta 
följa kommunens åtgärder för att ytterligare minska sjukfrånvaron under 2019.  

Vi bedömer att personalredovisningen ger en god bild av personalsituationen inom 
kommunen. Dock är det fortsatt vår bedömning att personalredovisningen skulle kunna 
förstärkas ytterligare med beskrivning kring arbetet med den strategiska 
kompetensförsörjningen.    

Investerings- och exploateringsredovisning 
Investeringsredovisningen bedöms ge en rättvisande bild av årets investeringar.  
  
I likhet med tidigare år föreligger det en betydande avvikelse mellan budget och utfall när det 
gäller kommunens investeringar. Budgeten för 2018, inklusive tilläggsbudget samt 
överföringar från 2017, uppgick totalt till 486,7 mnkr medan det faktiska utfallet blev 145,3 
mnkr. Likt föregående år står Kommunstyrelsen för de större avvikelserna. Anledningen till 
att budgeterade investeringar inte uppnås är att flera stora projekt senarelagts eller förskjutits 
i tiden. Större investeringsprojekt som bedrivits under året utgörs av skola Furuborg, Nya 
Lillhaga förskola samt VA Stensättra och vattenreservoar.   
 
Investeringar bör budgeteras på ett realistiskt sätt. Under flera år har utfallet av investeringar 
varit betydligt lägre än budget. Kommunen bör således överväga detta förhållande i 
samband med beredning av budget framöver. Detta är viktigt då prioriteringar mellan olika 
investeringsalternativ kan bli problematiska om inte realistiska budgetar föreligger.  
 
Exploateringsredovisningen visar på ett nettoutfall för 2018 om 51,3 mnkr och avser främst 
Mörby etapp 3-4.  
 
 
 
Driftredovisningen 
En redovisning ges i årsredovisningen av resultatet per nämnd och de 
kommungemensamma posterna. Totalt sett redovisas en negativ avvikelse jämfört mot 
budget för 2018. Nedan i tabellen presenteras nämndernas utfall mot budget. Under tabellen 
kommenterar vi de nämnder som redovisar större avvikelser. 
 

 Utfall 2018 Budget 
helår 

Avvikelse 
budget 

Kommunfullmäktige 2,1 1,9 -0,2 

Kommunstyrelse 106,1 107,4 1,2 

Utbildningsnämnd 304,2 295 -9,2 

Vård och omsorg 180,1 161,9 -18,2 

Bygg- och miljönämnd 12,2 12,4 0,3 

Valnämnd 0,8 0,3 -0,5 

Revision 0,7 0,7 0 

Överförmyndare 1,1 1,9 0,8 

Summa 
verksamheterna 

607,3 581,5 -25,8 

 
Jämförelsen mellan utfall och budget visar på en total negativ budgetavvikelse om -25,8 
mnkr. De nämnder som visar större budgetavvikelser är Utbildningsnämnden om -9,2 mnkr 
och Vård- och omsorgsnämnden om -18,2 mnkr.  
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Utbildningsnämnden redovisar en negativ avvikelse om -9,2 mnkr. Den negativa avvikelsen 
är hänförlig ökade hyreskostnader med anledning av att bygget av Furuborgsskolan etapp 2 
påskyndades för att tillfälligt kunna placera förskoleelever i skolan. Detta då beslut om nya 
Lillhaga förskola dragit ut på tiden. Med anledning av att byggnaden blev klar innan tidigare 
utsatt tid hade kommunen ej budgeterat för hyreskostnaderna under 2018. Vidare har 
kostnader för gymnasieplatser ökat vilka också förklarar avvikelsen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse om -18,2 mnkr. Den negativa 
avvikelsen är hänförlig till en ökade volymer och placeringar, vilket innebär ökade kostnader. 
Det är främst posterna IFO barn och familj, Myndighet vuxna och äldre samt stöd, service 
och behandling som avviker från budget och dessa poster avser köp av platser för 
missbrukare/placering av unga och platser på ålderdomshem.  
 
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnd, Valnämnden, Revision samt 
Överförmyndare redovisar mindre budgetavvikelser.  
 
Det är vår sammanfattande bedömning att förvaltningsberättelsen med tillhörande delar ger 
en rättvisande bild av den verksamhet som kommunen bedrivit under 2018, i allt väsentligt.  
 

4. Granskning av årsbokslutet 

4.1. Inledning 

Granskningen av bokslutets räkenskaper har skett enligt god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har bl. a omfattat: 
 

• Analytisk granskning av utfall mot budget och föregående år för kommunen som 
helhet och per nämnd för resultatet samt för kommunen vad gäller balansräkningen. 

• Kontroll av avstämningar för samtliga väsentliga konton. 

• Substansgranskning av avtal och underlag för väsentliga transaktioner. 

• Genomläsning av samtliga nämnders bokslut med bilagor. 

• Diskussion med ekonomikontorets personal vad gäller redovisningsprinciper och 
väsentliga bedömningar. 

• Diskussion med kommunledningen vad gäller väsentliga bedömningsposter. 

• Genomläsning av väsentliga protokoll samt andra handlingar.  
 

I följande avsnitt kommenteras våra väsentliga iakttagelser och noteringar.  

4.2. Allmänt om kvaliteten på bokslutet 

Bokslutets dokumentation är dokumenterad med en tillräcklig kvalitet, med vissa undantag.  
Bokslutsspecifikationer har varit undertecknade av avstämningsansvarig i tillräcklig 
utsträckning. Lag om Kommunal redovisning samt rekommendationer från rådet för 
kommunal redovisning bedöms i allt väsentligt följas.  
 
I samband med vår granskning av årsbokslutet har vi noterat felperiodiseringar av intäkter 
och kostnader till ett totalt värde om 1,9 mnkr. Under året har en utredning gjorts på konto 
17950 och konto 29950 av en extern konsult. Utredningen grundar sig i att kommunen 
tidigare år har gjort flertalet felbokningar på dessa konton, vilket har resulterat i för höga 
saldon. Vi har stickprovsvis granskat utredningen och kan verifiera vissa delar, men då 
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fullständiga bokföringsunderlag saknas kan vi inte bedöma fullt ut. Vår bedömning är att det i 
årsbokslutet 2018 finns vissa kvarvarande fel, men vi kan inte bedöma exakt hur mycket. Vi 
kan dock konstatera att kommunen under år 2018 gjort rättelser vilket påverkat det egna 
kapitalet med 6,2 mkr. Dessa rättelser bedömer vi vara korrekta, men kan inte bedöma om 
det finns ytterligare kvarvarande fel.  
 
Rekommendation 
 

• Det är av största vikt att kommunen säkerställer att samtliga balans- och 
resultatkonton är fullt ut utredda i samband med upprättandet av delårsbokslut 2019.  

• Det är av största vikt att värderingar tas fram samt dokumenteras i samband med 
försäljningar av anläggningstillgångar.  

 

4.3. Resultaträkningen 

 

Resultaträkning per 2018-12-31 
med jämförelse med budget samt 
2017 (mnkr) 

Utfall 2018 
Budget Avvikelse 

budget 
Utfall 2017 

Avvikelse 

helår 2017 

Verksamhetens intäkter 157,8 94,2 63,6 122,1 35,7 

Jämförelsestörande intäkter 0 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader -688,5 -631,7 -56,8 -634 -54,5 

Avskrivningar -44,2 -35 -9,2 -32,8 -11,4 

Verksamhetens nettokostnad -574,9 -572,5 -2,4 -544,7 -30,2 

Skatteintäkter 513,8 515,5 -1,7 494 19,8 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

64,5 59,7 4,8 72,2 -7,7 

Finansiella intäkter 18,1 14,7 3,4 17,5 0,6 

Finansiella kostnader -10 -11,7 1,7 -11,6 1,6 

Årets resultat 11,5 5,7 5,8 27,4 -15,9 

 
 
 
Det budgeterade resultatet för 2018 uppgick till 5,7 mnkr. Utfallet blev 11,5 mnkr, vilket 
motsvarar 5,8 mnkr bättre än budgeterat för. Resultat efter justering av realisationsvinster 
ger ett negativt resultat om 30,1 mnkr. Realisationsvinsterna uppgår till 42,4 mnkr och avser 
försäljning av fastigheter och tomträtter.   
 
Resultatet enligt balanskravet uppgår till -30,1 mnkr vilket är 36,6 mnkr sämre än budgeterat. 
Både intäkter och kostnader är högre än budgeterat där framförallt kostnader för skola och 
omsorg förklarar budgetavvikelsen.   
 
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 30,2 mnkr i jämförelse med föregående år. De 
ökade kostnaderna är främst hänförliga till befolkningsökningen i kommunen vilket bidragit till 
ökat behov av vård- och skolplatser.   
 
Avskrivningarna har ökat med 11,4 mnkr jämfört med 2017 och överstiger budget om 9,2 
mnkr och beror på flera större investeringar under året, däribland Furuborgsskolan.  
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Skatteintäkterna har ökat med ca 19,8 mnkr i jämförelse med föregående år, vilket förklaras 
av fler invånare (10 660 invånare 2017 och 10 923 invånare 2018). Skatteintäkterna är även 
högre än budget med anledning av att befolkningen ökade mer än planerat. 
 
De finansiella intäkterna överstiger budget med 3,4 mnkr med anledning av en försiktig 
budget då det bland annat avser ränteintäkter för gjorda placeringar. De finansiella 
kostnaderna understiger budgeterade belopp vilket också beror på en försiktig budgetering. 
Skillnaden mellan 2017 och 2018 är liten vilket bedöms rimligt då inga nedskrivningar eller 
större förändringar av kommunens finansiella anläggningstillgångar gjorts.  
 
Vår bedömning är att det redovisade resultatet är, i allt väsentligt, rättvisande. Dock är det 
mycket allvarligt att kommunen inte uppnår god ekonomisk hushållning och inte heller det 
lagstadgade balanskravet, om hänsyn inte tas till återföringen av kommunens 
resultatutjämningsfond. Det är således ett allvarligt ekonomiskt läge för kommun och som 
måste hanteras för att klara kommande års verksamheter.  

4.4. Balansräkningen 

Tillgångar 2018 2017 Förändring 

        

Immateriella tillgångar 0,9 1,1 -0,2 

Mark, byggnader och tekn. 
anläggningar 

997,4 895,1 102,3 

Maskiner och inventarier 23,7 22,1 1,6 

Finansiella tillgångar 528,7 528,7 0 

Bidrag till statlig infrastruktur 25,3 26,5 -1,2 

Förråd, lager, expl.tillg. 34,1 36 -1,9 

Fordringar 42,1 47,8 -5,7 

Kassa och bank 176,8 101,5 75,3 

Summa tillgångar 1 829 1 659 170 

        

Eget kapital och skulder       

Eget kapital 790,9 773,2 17,7 
Varav årets resultat 11,5* 21,2* -9,7 

Avsättningar  76 63,4 12,6 

Långfristiga skulder 801,4 644 157,4 

Kortfristiga skulder 160,5 178,4 -17,9 

Summa eget kapital och skulder 1829 1659 170 

 
Immateriella tillgångar har minskat med 0,2 mnkr jämfört med föregående år med anledning 
av avskrivningar. Under året har man gjort en mindre aktivering om 180 tkr avseende 
licenser, likt tidigare utgörs större del av posten av lönesystemet Heroma.  
 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar har ökat med ca 102 mnkr jämfört med 
föregående år. Under året har aktivering av verksamhetsfastigheten Furuborgsskolan gjorts 
om ca 83 mnkr då skolan har tagits i bruk under året. Bostadspaviljong om ca 10 mnkr har 
aktiverats under året. Kommunen har köpt fastigheten Nykvarn Bygeln 5. Under året har man 
sålt delar av fastigheten Mörby. Pågående ny - till - och ombyggnad har minskat med 
anledning av ovan aktiveringar. Större pågående investeringsprojekt under året avser 



 
 
 

10 
 

Ladvreta-Ströpsta väg om ca 12 mnkr. Pågående för VA-verksamhet har ökat med 42 mnkr 
där 14,4 mnkr avser vattenreservoar, 14,8 mnkr avser VA-projekt Stensättra och 10,6 mnkr 
VA-projekt Ladvreta-Ströpsta.   
 
Maskiner och inventarier har ökat med 1,6 mnkr vilket består av flera mindre aktiveringar av 
inventarier, däribland inventarier till Furuborgsskolan.   
 
Finansiella tillgångar är oförändrade från föregående år, likt tidigare består större delen av 
lämnat lån till Aktiebolaget Nykvarnsbostäder om 320,5 mnkr. 
 
Bidrag till statlig infrastruktur har ökat från föregående år då man har gett ett nytt bidrag till 
projekt Väg 509 om 7,3 mnkr. Upplösning har gjorts med 1 mnkr. Bidraget upplöses under en 
25-årsperiod i likhet med tidigare redovisning av medfinansiering av statlig infrastruktur. 
Redovisningen är förenlig med kommunal redovisningssed. Under granskningen har det 
noterats en differens mellan anskaffningsvärdet och det bokförda värdet om cirka 1 mkr, 
vilken hänför sig till att samtliga bidrag ej är redovisade. 
 
Exploateringstillgångar har minskat med 1,9 mnkr jämfört med föregående år. Inkomster 
uppgår till 24,4 mnkr och avser tomtförsäljningar Mörby. Utgifter om 6,8 mnkr avser främst 
Hökmossen 1a.   
 
Under året har försäljning skett av vissa marktillgångar. De försålda marktillgångarna har inte 
i samtliga fall varit registrerade i kommunen anläggningsregister som en mark- eller 
exploateringstillgång. En del av den försålda marken erhölls genom ett byte under år 2015, 
där kommunen och extern part genomförde markbyten med varandra. Bytestransaktionerna 
som genomfördes 2015 har inte återspeglats i den ekonomiska redovisningen. I samband 
med vår översiktliga granskning av delårsbokslutet 2018 kunde vi konstatera att genomförda 
bytestransaktioner under 2015 samt försäljning av mark under 2018 inte byggde på tydliga 
och dokumenterade värderingar av berörda marktillgångar.  
 
Tidigare rekommendation har varit att kommunen bör kartlägga och registrera samtliga 
marktillgångar i huvudböckerna samt att samtliga affärstransaktioner bokförs i enlighet med 
kommunala redovisningslagen. Vidare rekommenderade vi kommunen att i samband med 
byte av mark dokumentera förloppet och värdering. Kommunen har vid granskning inhämtat 
uppgifter från Lantmäteriet och påbörjat arbetet med att föra upp samtlig mark i 
anläggningsregistret. Enligt kommunen är dokumentationen av samtlig mark klar men arbetet 
med att föra upp tillgångarna i anläggningsregistret är endast påbörjat och inte slutfört utan 
planeras att göras under 2019.  

 
Kundfordringar har ökat med 286 tkr jämfört med förgående år. Genomgången av 
kundfordringar per 31 december visar att sammanlagt 1,2 mnkr är förfallet med mer än 60 
dagar. Vid genomgången förgående år uppgick summan till 2 mnkr. Kommunen har en ny 
policy sedan 2017 om att samtliga fordringar som är äldre än tre år ska skrivas ned. Arbetet 
påbörjades under 2017. Per 181231 fanns fordringar äldre än tre år om totalt 5 tkr. Policyn 
bedöms därför fungera väl.   
 
Interimsfordringar har minskat jämfört med förgående år. Förändringen hänför sig främst till 
att man under året har hyrt in en extern konsult som utrett konto 17950. Tidigare år har 
kommunen inte bokat bort de reserveringar som gjorts i takt med att man erhållit medel från 
Migrationsverket. Därav har man under 2018 hyrt in en extern konsult som har utrett vilka 
poster som ska finnas kvar på balansen och vilka poster som ska bokas bort. Bortbokning 
har skett om cirka 4,4 mnkr. Bedömningen är att kommunen gjort ett bra arbete, men då 
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bokföringsunderlag saknas har vi inte kunnat verifiera samtliga delar i utredningen. Vi kan 
därför inte uttala oss mer kring denna fråga.   
 
Det egna kapitalet för kommunen har ökat vilket förklaras med årets positiva resultat samt 
nettoeffekten av de två konton som var under särskild utredning. Nettoeffekten av det som 
har bokats bort från konto 17950 och konto 29950 efter utredning uppgår till 6 mnkr och har 
bokats upp mot eget kapital och har ökat saldot. Kommunen har fortsatt en relativt god 
soliditet om 34 %.  
 
Kommunen uppfyller inte det lagstadgade balanskravet med ett balanskravsresultat om 30,8 
mnkr vilket gör att de inte når målet om en resultatnivå på 2 % (föregående år 22,6 mnkr).  

 
Avsättningarna till pensioner har ökat med ca 12,6 mnkr jämfört med föregående år. Det är 
KPA som beräknar kommunens pensionsåtagande. Utöver detta redovisas även bidrag till 
infrastruktur, som en avsättning i enlighet med RKR´s rekommendation vilken är densamma 
som föregående år.  
 
Långfristiga skulder har ökat med 157,4 mnkr jämfört med föregående år vilket förklaras av 
nyupplåning hos Kommuninvest om 220 mnkr samt amortering av lån hos Nordea om 70 
mnkr. Vidare har skuld för anslutningsavgifter för VA ökat om 8 mnkr med anledning av fler 
sålda tomter. I likhet med föregående år intäktsförs anslutningsavgifter direkt med 15 % för 
att därefter intäktsföras fördelat på 49 år. Detta för att matcha intäkterna mot kostnaderna på 
ett bättre sätt.  
 
Kortfristiga skulder har minskat med 17,9 mnkr vilket förklaras av att kommunen föregående 
år hade högre erhållna handpenningar för såld mark, föregående år 33 mnkr jämfört med 0,4 
mnkr i år. Istället har skuld till Aktiebolaget Nykvarnsbostäder ökat med anledning av ökat 
saldo på kommunkoncernens plusgiro, vilket redovisas hos kommunen. Kommunen skuldför 
summan och motparten (AB Nykvarns bostäder) tar upp motsvarande belopp som en 
fordran.  
 
Interimsskulder VoN har minskat med 900 tkr jämfört med förgående år. Även den ingående 
balansen har minskat mot vad den utgående balansen var 2017, en minskning om 11 mnkr. 
Detta kan förklaras av att man under året har hyrt in en extern konsult som utrett konto 
29950, interimsskulder. Tidigare år har kommunen inte bokat bort de reserveringar som 
gjorts i takt med att man erhållit fakturan från leverantören varpå saldot hela tiden har ökat 
och aldrig har justerats. Därav har man under 2018 hyrt in en extern konsult som har utrett 
vilka poster som ska finnas kvar på balansen och vilka poster som ska bokas bort till följd av 
att de ej längre är aktuella. Bedömningen är att kommunen gjort ett bra arbete, men då 
bokföringsunderlag saknas har vi inte kunnat verifiera samtliga delar i utredningen. Vi kan 
därför inte uttala oss mer kring denna fråga  
 
Konto 29210 avser upplupen semesterlön till personalgrupp 1. Kontot har minskat mot 
föregående år med 8,5 %. På kontot återfinns även differens mellan semesterlöneskuldlista 
och huvudbok om 384 tkr. Differensen har tidigare utretts hos kommunen och de menar att 
den är hänförlig till att löner blir godkända i ”mellanperioden” (mellan lön 1 och lön 2) vilket 
medför att manuella rättningar behöver göras varje månad för att matcha Heroma med RoR 
vilka hamnar på månaden efter. 

4.5. Kassaflödesanalys 

Vår granskning av kommunens kassaflödesanalys har inte föranlett väsentliga noteringar.   



 
 
 

12 
 

4.6. Sammanställd årsredovisning 

Kommunens sammanställda redovisning omfattar kommunen, dotterbolaget Nykvarns 
kommunkoncern AB samt dotterdotterbolaget AB Nykvarnsbostäder.  
 
Koncernens resultat uppgår till 17,4 mnkr jämfört med föregående års resultat om 29,2 mnkr. 
Det något lägre resultatet kan förklaras av högre verksamhetskostnader.  
 
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och proportionell 
konsolidering. Interna mellanhavanden har eliminerats. Den sammanställda redovisningen 
omfattar resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt en beskrivning av de 
ingående koncernbolagen. Till den sammanställda redovisningen finns även noter till 
väsentliga poster i viss utsträckning. Den sammanställda redovisningen bedöms ge en 
rättvisande bild över resultat och ställning för Nykvarns kommunkoncern för 2018. 

4.7. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer: 

 
Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till fortsatt utveckling: 
 

• En tydligare målstyrning bör övervägas då det finns flera mål som inte utvärderas i 
årsbokslutet.    

• Tydliga rutiner för avstämning och kvalitetssäkring rörande samtliga konton i 
huvudboken måste implementeras samt att kvarvarande avstämningsdifferenser 
måste utredas. Under året har kommunen gjort rättelser av fel med drygt 6 mkr.  

• Det är vår bedömning att det är mycket allvarligt att god ekonomisk hushållning inte 
uppnås för verksamhetsåret 2018. Det innebär än högre krav på en aktiv 
verksamhets- och ekonomistyrning för att klara kommunens åtaganden framöver.  

• Det är vidare vår bedömning att det är mycket allvarligt att balanskravet inte uppnås 
för verksamhetsåret 2018, detta innan återföring av huvuddelen av kommunens 
resultatutjämningsfond har gjorts. Innan återföring av tidigare avsatta medel till 
resultatutjämningsfond visar på ett väsentligt underskott om – 30,9 mkr för år 2018.   
 

Sammantaget visar ovanstående punkter att Nykvarns kommun behöver vidta tydliga och 
kraftfulla åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Detta kommer att ställa stora krav på 
ekonomi- och verksamhetsstyrning samt en tydlig uppsikt från kommunstyrelsen. 
Revisorerna har för avsikt att nogsamt följa utvecklingen under 2019.  
 
 
Stockholm den 3 april 2019 
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