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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vansbro kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed förutom för vissa notuppgifter och redovisning av leasing.

Vi har, utöver vad som nämns ovan, och med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som 
anges i stycke 1.4, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring

Resultat

Kommunens resultat för året uppgår till 28 mnkr vilket är 19 mnkr högre än budget och 2 mnkr högre än föregående år.

Verksamhetens nettokostnad är i nivå med budget. Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning är 17,7 mnkr högre än budget varav 11,4 
mnkr avser skatteintäkter och 6,3 mnkr avser generella statsbidrag och utjämning

Styrelse och nämnder redovisar ett underskott mot budget om 15,3 mnkr. Avvikelsen återfinns främst inom nämnden för socialt stöd och omsorg 
som har en budgetavvikelse på 23,9 mnkr, Service med ett underskott om 3,0 mnkr och Lärande med ett underskott om 2,6 mnkr. 

Balanskrav

Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet. Årets balanskravsutredning innehåller justeringsposter som inte finns omnämnda i 
RKRs information om beräkning och redovisning av balanskravsresultatet.

Sammanfattning
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Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) 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 beslutade målen för god 
ekonomisk hushållning.

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommunen har gjort en kort sammanfattning av måluppfyllelsen och gör bedömningen att resultatet måste förbättras i förhållande till 
målnivåerna och effektivisera verksamheten.

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen 
då ett av de fyra målen inte bedöms ha uppnåtts.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen
för god ekonomisk hushållning då inget av de strategiska målen bedöms vara uppfyllda.

Vansbro 2022-05-11

Margareta Sandberg Frida Starbrant

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor

Sammanfattning
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Inledning
Vi har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och 

redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer.
 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
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Inledning - fortsättning
1.3 Metod 

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 Förvaltningsberättelse
 Resultaträkning
 Balansräkning
 Kassaflödesanalys
 Noter
 Drift- och investeringsredovisning
 Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
 Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 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 underlag
 Översiktlig analys av övriga poster
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Inledning - fortsättning
1.4 Avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom 
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor 
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA).

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 1-51 har endast granskats utifrån om
informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att
informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga
sidor i årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

1.5 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.



2 Resultat av 
granskningen
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan 
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse  allt väsentligt uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15 förutom att information om 
koncernen inte redovisas under respektive avsnitt. Information om de enheter som ingår i kommunkoncernen redovisas i ett separat
avsnitt efter drift- och investeringsredovisning. Vi har även noterat att kommunen utöver de avsnitt som RKR R15 specificerar även 
har med två ytterligare avsnitt: Måluppfyllelse och Vart gick skattepengarna. 

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges i not 1 att redovisningen har skett i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
samt rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot
RKRs gällande rekommendationer. Vid granskningen noterades att samtliga av kommunens leasingavtal klassificeras som 
operationella och ingen utredning har skett för att identifiera eventuella finansiella leasingavtal. Enligt uppgift i årsredovisningen och 
samtal med ekonomienheten är att genomgång av kommunens leasingavtal kommer att genomföras. 

Vår rekommendation är att genomgång bör göras genomföras för leasingavtalen  för att säkerställa att redovisningen följer gällande 
rekommendationer. 

Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. 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.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Kommunens överskott för året uppgår till 28,1 
mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv, RUR, om 20,8 mnkr, varvid 
balanskravsresultatet uppgår till 7,2 mnkr.

I balanskravsutredningen avgår 2,5 mnkr av årets resultat för stadsnät. Vansbro kommun har från 2020 valt att inte redovisa överskott 
och underskott för stadsnätsverksamheten i balanskravsresultatet. Denna typ av justeringar finns inte omnämnt som en justeringspost 
i RKRs information om beräkning och redovisning av balanskravsresultat.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner 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 intäkterna 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 
beslutade målen.

I den av kommunfullmäktige fastställda strategiska plan för åren 2021–2023 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås 
genom kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunfullmäktige har fastställt strategiska 
mål som är indelade i fyra perspektiv.

I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande. Vi noterar dock att måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen
är låg och att måluppfyllelsegraden behöver förbättras.

Kommunen har gjort en kort sammanfattning av måluppfyllelsen och gör bedömningen att resultatet måste förbättras i 
förhållande till målnivåerna och effektivisera verksamheten.

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 
koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för 
kommunkoncernen som helhet.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen.
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2.4.1 Finansiella mål

Vansbro kommuns finansiella mål är att ha en hållbar ekonomi. Till målet finns fyra indikatorer för att bedöma om målet är uppfyllt. 
Indikatorerna och utfall för 2021 presenteras nedan:

Kommunens bedömning är att kommunen delvis uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv då tre av fyra mål 
uppnås. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella 
målen då ett av de fyra målen inte bedöms ha uppnåtts.

2. Resultat av granskningen- fortsättning

Mål Måluppfyllelse

Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag, 
målvärde 2 %. 

Utfall 2021 uppgår till 6%.                                               
Kommunen bedömer att målet uppnåtts. 

Soliditeten ska stärkas, målvärde 14 %. Utfall 2021 uppgår till 21%.                     
Kommunen bedömer att målet uppnåtts. 

Skuldsättningsgrad kommun, målvärde 86 %. Utfall 2021 uppgår till 79%.                       
Kommunen bedömer att målet uppnåtts. 

Prognossäkerhet, målvärde 1%. Utfall 2021 uppgår till 48%.                               
Kommunen bedömer att målet inte uppnåtts. 
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2.4.2 Verksamhetsmål 

Kommunfullmäktige har för 2021 fastställt strategiska mål som är indelat i tre perspektiv med verksamhetsinriktning.

• Medborgare och kunder

• Framtidstro och utveckling

• Medarbetare

Till de strategiska målen finns i år indikatorer som fastställt av kommunfullmäktige. Totalt har 27 indikatorer fastställts och kopplats till de
strategiska målen. I den strategiska planen finns målvärden fastställda för varje indikator som visar när man har uppnått ett mål eller inte.
I beskrivningen av målen finns även en beskrivning av vad man vill uppnå och hur man ska arbeta för att nå målen.

I förvaltningsberättelsen följs målen upp och det finns en sammanställning över måluppfyllelse för året och med bedömning av hur
kommunen har uppfyllt de fastställda målen. Kommunen gör bedömningen att samtliga strategiska mål är delvis uppfyllda.

Av de 27 indikatorerna bedöms 12 mål var uppnådda, för 9 indikatorer bedöms målet vara delvis uppnått, för två indikatorer bedöms
målet inte vara uppnått och fyra indikatorer har inte mätts.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning då inget av de strategiska målen bedöms vara uppfyllda.

2. Resultat av granskningen- fortsättning
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning

Verksamhetens intäkter har ökat med ca 9,8 % (10,8 mnkr) och kostnaderna har ökat med ca 7,1 % (36,2 mnkr) jämfört med fg år. 

Intäktsökningen avser främst intäktsföring av investeringsbidrag hänförligt till invallning Vansbro med 18,7 mnkr. Den del av bidraget som är 
hänförligt till delen av vallen som anses stå för evigt har intäktsförts i sin helhet i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendation. Till 
detta återfinns också en utrangering. Totalt påverkar detta kommunens resultat 2021 med netto ca 12 mnkr. 

Ökningen av verksamhetens kostnader påverkas av ökade personalkostnaderna med 5,1 mnkr jämfört med föregående år. Köp av 
verksamhet har ökat med 13,0 mnkr och köp av tjänster har ökat med 7,6 mnkr. Utrangering av tillgångar har skett med 7,2 mnkr.

Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning har ökat med 27,7 mnkr jämfört med förra året. Skatteintäkterna har ökat med 15,9 mnkr, 
generella bidrag har minskat med 12,1 mnkr och utjämning har ökat med 23,8 mnkr.

I jämförelse med budget är resultatet 19,2 mnkr bättre. I jämförelse med budget är intäkterna 29,4 mnkr högre än budget varav erhållna 
bidrag överstiger budget med 26,4 mnkr. Kostnaderna överstiger budget med 29,3 mnkr varav lämnade bidrag understiger budget med 13,6 
mnkr och köp av huvudverksamhet överstiger budget med 36 mnkr. Personalkostnaderna är 12,8 mnkr lägre än budget.

Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning överstiger budget med 17,7 mnkr. Skatteintäkterna överstiger budget med 11,4 mnkr, generella 
bidrag, 4,4 mnkr och utjämning 1,9 mnkr.

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

Belopp i mnkr 2021 Budget 2021 2020
Prognos per  

2021-08-31

Verksamhetens nettokostnader -439,2 -440,1 -413,3 -442,3 

Förändring i %, jmf med föregående år 6,3 6,5 1,7 7,0

Skatteintäkter och statsbidrag 468,5 450,8 440,8 462,2

Förändring i %, jmf med föregående år 6,3 2,3 5,6 4,9

Finansnetto -1,2 -1,8 -1,4 -1,5 

Årets resultat 28,1 8,9 26,1 18,4

Nettokostnader i relation till skatteintäkter 
och bidrag % 93,8 97,6 93,8 95,7
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.6 Balansräkning - Kommunen

Kommunens balansomslutning har i år minskat. Minskningen påverkas av att likvida medel har minskat med ca 36 mnkr. 
Kortfristiga fordringar har ökat då fordran för skatteintäkter redovisas med 7,8 mnkr för 2021. Avsättningar för pensioner har 
under året ökat med 1,3 mnkr för ändrade försäkringstekniska beräkningar förutom årets intjänade pension. Långfristiga skulder 
har minskat genom att erhållet investeringsbidrag har redovisats som intäkter. Kortfristiga skulder har minskat genom årets 
amortering och lägre skuld för skatteintäkter. 

2.6.1 Finansiell leasing

Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vilket innebär att en fiktiv 
anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar alla (delar av 
sina) leasingkostnader som operationell leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg från RKR R5 och god 
redovisningssed. Vi kan inte bedömma om avsteget innebär ett väsentligt fel i balansräkningen eller inte. Vi rekommenderar 
därför kommunen att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om dessa skulle kunna innebära väsentliga fel i kommunens 
räkenskaper.

2021-12-31 2020-12-31
Balansomslutning 489,6 515,4
Redovisat eget kapital 235,9 207,8
Ansvarsförbindelse 133,0 136,4
Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse 102,9 71,4
Redovisad soliditet 48% 40%
Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse 21% 14%
Anläggningstillgångar 325,6 323,7
Omsättningstillgångar 164,1 191,7
Avsättningar 36,1 32,8
Långfristiga skulder 133,5 152,3
Kortfristiga skulder 84,2 122,4
Balanslikviditet 195% 157%

Belopp i Mkr

Kommunen
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.7 Kassaflödesanalys

Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och utbetalningar under året. 
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning.

Årets kassaflöde är negativt med 36,0 mnkr och kommunens likvida medel uppgår vid årets slut till 114,6 mnkr. 
Kassaflödet från löpande verksamhet uppgår till 16,9 mnkr, årets investeringar har belastat likviditeten med 29,0 mnkr. 
Finansieringsverksamheten har belastat likviditeten med 30,0 mnkr. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen 
har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.8 Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för 
den löpande verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot 
årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges sist beslutade budget.

Driftredovisning per nämnd (mkr) Avvikelse 2021 Avikelse 2020
Prognos per  
2021-08-31

Kommunfullmäktige 0,1 0,2 0,0
Kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen 0,7 0,4 0,3
- Lärande -2,6 3,2 -6,7 
- Socialt stöd och omsorg -23,9 -12,1 -22,0 
- Samhälle 0,3 6,8 0,3
- Kommunkansli 3,1 2,7 1,7
- Service -3,0 - -0,6 
- Kollektivtrafiken 0,8 1,1 0,5
- Markförvaltning 0,9 0,1 0,8
- Strategisk utveckling 0,5 0,7 2,5
- Vansbro Stadsnät 2,6 -
- Tillkommunstyrelsens förfogande 5,3 2,5 5,3
- Anpassningskrav - 1,2
- VDUF - 0,5 -
Brandkåren Norra Dalarna -0,1 -0,4 0,0
Jävsnämnd 0,0 0,0 0,0
Överförmyndare 0,3 0,5 0,0
Revision 0,0 0,1 0,0
Krisledningsnämnd 0,0 0,0 0,0
Summa -15,0 7,5 -17,9 
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
Även i år finns det negativa avvikelser i jämförelse med budget för vissa verksamheter. I jämförelse med den prognos som lämnades i 
samband med delårsbokslutet har den negativa avvikelsen minskat något. 

Lärande redovisar för perioden en negativ avvikelse jämfört med budget på 2,6 mnkr (3,2 mnkr). Verksamheten fick för året en minskad 
budget då en elevminskning förväntades, denna uteblev. Den prognostiserade underskottet per augusti uppgick till 6,7 mnkr. Förändring mot 
prognos avser ej tillsatt sjukfrånvaro och vakanta tjänster inte tillsatts.

Kommunkansli redovisar ett överskott mot budget främst på grund av lägre personalkostnader och lägre kostnader för datorer.

Socialt stöd och omsorg redovisar för perioden ett underskott jämfört med budget på 23,9 mnkr (12,1 mnkr). Det största underskottet, ca 23,0 
mnkr har uppstått inom Individ- och familjeomsorgen på grund av fler externa placeringar samt ökat ekonomiskt bistånd. 

Service redovisar ett underskott mot budget med 3,0 mnkr på grund av vattenskador och akuta underhållsåtgärder i vissa av kommunens 
lokaler. 

Vansbro Stadsnät redovisas i år som egen verksamhet som redovisar överskott med 2,5 mnkr pga höga intäkter för anslutningsavgifter till 
stadsnätet.

Kommunstyrelsens förfogandemedel har för året inte utnyttjats varför budgeterat belopp påverkar årets utfall positivt. 

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 
rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.9 Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
fullmäktiges budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade 
investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags 
investeringar som fullmäktige tagit ställning till.

I budget för 2021 uppgår årligt återkommande investeringsvolym till totalt 2,4 mnkr inom IT och infrastruktur. Utöver detta belopp 
finns 60,8 mnkr budgeterade för skattefinansierade investeringar 2020 och senare. Av det budgeterade beloppet avser 53,2 
mnkr särskilda boendet Bäckaskog som påbörjades 2021.  Årets investeringar uppgår till 7,2 mnkr för skattefinansierad 
verksamhet varav 2,4 mnkr utgör årliga investeringar inom IT och infrastruktur. Investeringar i den avgiftsfinansierade 
verksamheten uppgår till 15,1 mnkr. Totalt har 22,3 mkr investerats.

En beskrivning av större projekt finns med kommentarer till budget och utfall. Den finansiering som erhålls i form av bidrag söks 
i efterhand och bidragen redovisas vid utbetalning som en förutbetald intäkt i balansräkningen. Under 2021 har ca 0,6 mnkr 
utbetalats i investeringsbidrag.

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.10 Sammanställda räkenskaper

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de 
kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 
årsredovisningens koncernstruktur:

• Vansbro Teknik 100%
• Stiftelsen Vansbrohem 100%
• Dala Vatten och Avfall AB 25%
• Brandkåren Norra Dalarna 12,6%

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

Vi har inte utfört den legala revisionen av dessa bolag, utan enbart tagit del av de sammanställda räkenskaperna. 

Det har enligt erhållen rapport inte skett någon förändring av redovisningsprinciper inom dotterföretagen under året. 

Vi har inte funnit några avvikelser i vår översiktliga granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.

Kommun/Bolag mnkr Resultat 2021
Vansbro Kommun 28,1
Vansbrohem 1,0
Vansbro Vatten och Avfall AB 0,5
Dala Vatten och Avfall AB 0,0
Brandkåren Norra Dalarna 0,0
Koncernjusteringar 0,0

29,6
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.11 Noter

Enligt RKRs rekommendationer framgår vilka uppgifter som ska framgå i not. RKR har under 2021 tagit fram en Idéskrift för 
noter som ger exempel på hur noterna bör utformas.

Presentationen av noterna följer i huvudsak RKRs rekommendationer och idéskriften för vilken information som bör finnas i 
notupplysningarna men det finns notupplysningar som bör utvecklas till kommande år för att överensstämma med idéskriften.
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