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REVISIONSRAPPORT 2014 

 

1.   SAMMANFATTNING 

 
Vi har granskat i kommunens årsredovisning ingående resultat- och 
balansräkningar med nothänvisningar, finansieringsanalyser och nämndernas 
verksamhetsredovisningar. 
 
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Vår bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med 
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed, det vill säga, är 
rättvisande. 
 
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2014 lämnas härmed följande 
rapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av bokslutet 
kommenteras. 

2.  BALANSKRAVET 

 
Kommunallagen kräver att kommunernas ekonomi skall vara i balans. 
Balanskravet skall betraktas som ett minimikrav när det gäller om verksamheten 
bedrivs i enlighet med det lagstadgade kravet på en god ekonomisk 
hushållning. Nedan följer en uppställning avseende avstämning av balanskravet 
år 2014 för Öckerö kommun. 
 
Redovisat resultat enligt kommunens resultaträkning 7,8 mnkr 
Avgår realisationsvinst försäljning mark/fastighet  -5,4 mnkr 

 Justerat redovisat resultat enligt balanskravet 2,4 mnkr 
 
Det är endast resultat hänförligt till kommunens normala verksamhet som skall 
ingå i årets resultat enligt balanskravet. Detta innebär att realisationsvinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar alltid skall uteslutas. 
 
Årets avstämning av balanskravet utvisar att intäkterna överstiger kostnaderna 
och att kommunen därmed klarar balanskravet för verksamhetsåret 2014.  

3.   GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – VERKSAMHETSMÄSSIGA- OCH
 FINANSIELLA MÅL 

 
Kommunfullmäktige har angett att god ekonomisk hushållning föreligger när av 
fullmäktige fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål i nämndernas 
uppdragshandlingar visar god måluppfyllelse. Vi kan konstatera att i 
årsredovisningen finns en sammanfattande redovisning och analys av 
måluppfyllelsen.  
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Kommunen skriver i årsredovisningen att några av de verksamhetsmässiga 
målen löper under flera år och att uppföljningen för dessa mål inte är en slutlig 
bedömning. Kommunens samlade bedömning är att resultatet för de mål som är 
kopplade till god ekonomisk hushållning innebar en svag måluppfyllelse.  
 
Revisorerna kan konstatera att de två finansiella målen är uppfyllda och två av 
fem verksamhetsmässiga mål är uppfyllda. Den samlade måluppfyllelsen 
innebär att även revisorerna bedömer att det är en svag måluppfyllelse utifrån 
god ekonomisk hushållning.  

4.  KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGEN 

  
Resultaträkningen har granskats per nämnd utifrån vår genomgång av 
väsentliga rutiner, kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot 
utfall föregående år och budget. 

4.2    Kommunens resultat 2014 jämfört med utfallet 2013 

Totalt är kommunens resultat 6 mnkr lägre än föregående år. 
Resultatförändringen på intäkts- och kostnadsnivå, som framgår av tabellen 
nedan, förklaras i huvudsak av följande: 
 
Verksamhetens intäkter har minskat med 10,0 mnkr jämfört med 2013 vilket 
förklaras av att det föregående år erhölls en engångsintäkt från AFA Försäkring 
på 10 mnkr och att reavinsterna är lägre än föregående år.  
 
Köp av verksamhet har minskat med 21,3 mnkr jämfört med 2013. 
Minskningen förklaras i huvudsak av en omklassificering 2014 av kostnader från 
Öckerö Rederi AB och skolskjuts till Övriga verksamhetskostnader.  
 
Ökningen av personalkostnader (löner, sociala avgifter, pensionskostnader) 
med 14,4 mnkr beror till övervägande del på löneökningar och något lägre 
kostnader för pensioner. I förhållande till 2013 har lönekostnaderna inklusive 
sociala kostnader ökat med 16,0 mnkr, vilket är i nivå med årets lönerevision.  
 
Övriga kostnader har ökat med 40,1 mnkr där omklassificeringen från Köp av 
verksamhet förklarar ca 20 mnkr. Resterande förändring avser i huvudsak 
ökade hyreskostnader till Öckerö förvaltnings AB med ca 6 mnkr, ökade 
transportkostnader med ca 5 mnkr och ökade skolskjutskostnader med ca 4 
mnkr. Dessutom har medfinansieringen av väg E20 belastat årets kostnader 
med 0,9 mnkr.  
 
Skatteintäkter, skatteavräkning/utjämning och generella avgifter har ökat 
med 32,0 mnkr. Skatteintäkternas ökning är 15,1 mnkr vari ingår slutavräkning 
för 2013 och beräkning utifrån slutlig prognos för 2014. Övrig ökning förklaras i 
huvudsak av den positiva effekten av den förändrade beräkningen av 
kostnadsutjämningen mellan kommunerna. 
 
Slutligen har de finansiella kostnaderna minskat med 5,8 mnkr till följd av att 
resultatet 2013 belastades med en förändring i KPAs 
pensionsdiskonteringsränta (RIPS-ränta). 
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Vår bedömning 
Vår bedömning är att resultaträkningen i all väsentlighet är redovisad i enlighet 
med gällande lagstiftning. Hanteringen av bidraget för medfinansiering av väg 
E20 bedöms redovisat i enlighet med gällande lagstiftning.  

 
  Jämförelse utfall och budget 2014 

 

 

2014-12-31 
belopp tkr 

Årsbudget 
2014 belopp 

tkr 

Avvikelse 
utfall 

/budget 

 
2013-12-31 
belopp tkr 

 
Avvikelse utfall 

2014/2013 

Verksamhetens intäkter 
 

 184 704 
 

 156 483 
 

 28 221 
 

 194 684 
 

-9 980 

Köp av verksamhet -173 209 -158 030 -15 179 -194 517 21 308 

Delresultat 11 495 -1 547 13 042 167 11 328 

      

Personalkostnader 
 

-441 067 
 

-440 598 
 

 -469 
 

-426 667 
 

-14 400 
Övriga 
verksamhetskostnader 

-182 542 -189 109 6 567 -142 409 -40 133 

Delresultat -623 609 -631 254 7645 -568 909 -54 700 

 

     

Avskrivningar -13 897 -14 494 597 -13 673   -224 

Summa verksamhetens 
netto kostnader 

-626 011 -645 748 19 737 -582 582 -43 429 

 

     

Skatteintäkter 549 164 554 438 -5 247 534 069 15 095 

Skatteavräkning/utjämning  37 686 37 686      0  36 984     702 

Generella avgifter  46 030 44 476 1 554  29 822 16 208 

Finansiella intäkter   1 802  2 365 -563  2 004   -202 

Finansiella kostnader    -884 -1 441 558 -6 696 5 813 

 

     

Resultat 7 789 -8 225 16 014 13 601 -5 812 

 

     

Årets resultat 7 789 -8 225 16 014 13 601 -5 812 

 

4.3  Kommunens resultat 2014 i jämförelse med budget 

Totalt är kommunens resultat 16 mnkr högre än budget. Budgetavvikelsen 
förklaras i huvudsak av följande förändringar. 
 
Verksamhetens intäkter är 28,2 mnkr högre än budget. Ökningen består till 
största del av ett driftsbidrag från Migrationsverket om 9 mnkr, övriga typer av 
driftsbidrag om totalt 3,7 mnkr och EU-bidrag om 2,3 mnkr samt försäljning av 
exploateringsfastighet 5,4 mnkr. Dessa poster fanns inte med i budget.  
 
Kommunens kostnader i form av köp av verksamhet och övriga 
verksamhetskostnader har ökat jämfört med budget till följd av de ökade 
intäkterna. Ökningen har dock inte varit lika stor utan överstiger budget med 
totalt 7,6 mnkr. Detta förklaras av att nämnderna haft en samlad positiv 
avvikelse mot budget med 4,4 mnkr och att kommunens budgeterade 
fördelningsposter på 15 mnkr, till stora delar, inte behövts tas i anspråk.   
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Differens mot budget avseende Skatteintäkter avser en lägre skatteavräkning 
än beräknat vilket påverkar resultatet negativt med 5,2 mnkr.  
 
Vår bedömning 
Vår bedömning är att årets utfall i förhållande till ställd budget, tillsammans med 
förklaringar avseende avvikelser, är rimlig. Driftsbidragen från Migrationsverket 
avser till största del ersättning för boendekostnader. Skatteintäkternas negativa 
inverkan på 2014 års resultat bedöms rimlig i förhållande till skatteutvecklingen, 
som inte motsvarat tidigare prognoser över sysselsättning och arbetade 
timmar/timlön.  

   
 
  Verksamheternas resultat 

 

 
Netto- 

 
Netto- 

Avvikelse 
utfall   

jämfört m 
budget   

Tkr 

 

kostnad 
Tkr: 

 

Kostnad 
Tkr: 

Nämnd Utfall Intäkter Budget 

 
2014 2014 2014 

     Kommunstyrelsens enheter 
exklusive centrala poster -47 295 5 583 -50 806 3 512 
Kommunstyrelsen 
samhällsbyggnad -54 339 80 247 -55 692 1 353 

Bygg- och miljönämnden -924 0 -1 008 84 

Kultur- och fritidsnämnden -20 774  2 056 -21 016 242 

Socialnämnden -219 123 36 357 -217 150 -1 973 
Barn- och 
utbildningsnämnden -276 197 62 386 -277 353 1 156 

Summa:  -618 652 186 629 -623 025 4 374 

 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens enheter (ekonomi-, personal-, information-, arbetsmarknad-, 
näringsliv- och riskhanteringsenhet) redovisar ett positivt resultat på 3 512 tkr 
när utfall jämförs med budget. Förklaringsposter finns främst inom 
kommunstyrelsens budgetreserv för oförutsedda händelser, outnyttjade medel 
vid medfinansiering av EU-projekt, lägre kostnader än beräknat för Val 2014 
samt att nybildade arbetsmarknadsenheten får helårseffekt först 2015. 
Dessutom har den budgeterade bufferten under förvaltningschefen inte 
utnyttjats. 
 
Socialnämnden 
Socialnämnden redovisar för 2014 ett negativt resultat mot budget om 1 973 tkr. 
Intäkterna har ökat med 3 446 tkr och kostnaderna har ökat med 5 419 tkr 
jämfört med budget. Största delen av intäktsökningen består av ökade intäkter 
avseende bidrag, 2 300 tkr. Kostnadsökningen utgörs till större delen av 
kostnader för köpt vård, boende och personlig assistans.  
 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Resultatet för 2014 i jämförelse med budget är positivt med 1 156 tkr. 
Överskottet hänförs främst till grundskolan vilket förklaras av färre barn vid 

elevavräkning samtidigt som nämnden haft en god följsamhet mot budget. 
 
Vår bedömning 
Vår bedömning är att kommunens nämnder, framförallt socialnämnden som 
föregående år hade en avvikelse på 10 mnkr, under 2014 förbättrat sin 
budgetföljsamhet. Nämndernas förbättrade budgetföljsamhet förklaras i 
årsredovisningen av en bättre ekonomistyrning och respekt för fastställd 
budget.  

5.   KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNING 

Vid vår granskning av balansräkningens tillgångar, skulder och eget kapital har 
vi följande väsentliga iakttagelser att rapportera.  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar har ökat med 11,7 mnkr. Ökningen består av 
investeringar på 26 mnkr reducerat med årets avskrivningar på 14 mnkr. 
Investeringar har främst skett inom VA med 4,3 mnkr och inventarier med 7,8 
mnkr och en ökning av Pågående arbeten med 8,4 mnkr. De största projekten 
avser Grötö Färjeläge med 3,4 mnkr och Gatuutbyggnad 1,7 mnkr.  
 
Aktier i dotterbolag 
Kommunen har lämnat ett aktieägartillskott till Öckerö Fastighets AB på 10,4 
mnkr för att täcka nedskrivningen av Brattebergskolan. Tillskottet har inte 
redovisats som en kostnad i kommunen utan ökat värdet på aktier i dotterbolag 
eftersom värdet har bedömts kunna försvaras av det redovisade egna kapitalet i 
bolagskoncernen.  
 
Vår bedömning 
Vi har granskat ett urval bland årets aktiveringar utan anmärkning. Vi har 
bedömt urvalet som aktiverbara och avskrivningstiderna har bedömts rimliga. 
Pågående projekt har granskats med avseende på förändring under året utan 
anmärkning. Vi bedömer att kommunens redovisning av aktieägartillskottet kan 
försvaras.  
 

6.  RESULTATPÅVERKANDE NOTERINGAR 

Under exploateringsfastigheter redovisas projektet Norra Långesand som är 
sålt till Öckerö Båtsällskap under 2013. I avtalet mellan kommunen och Öckerö 
Båtsällskap åtar sig kommunen att slutföra markarbeten efter att försäljningen 
genomförts. Då köpeskilling erhölls under 2013 ligger projektet bokfört till ett 
negativt belopp om 1,4 mnkr. Skälet är att ytterligare kostnader förväntas 
uppkomma innan projektet är färdigställt och att dessa inte kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Enligt uppgift är det kostnader för flytt av VA-ledningar som 
kvarstår.  
 
Vår bedömning 
Vår bedömning är att projektet skulle ha resultatavräknats under 2014 då 
kvarstående åtgärder borde kunna beräknas med rimlig säkerhet.  
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I övrigt har inga resultatpåverkande noteringar gjorts. 
 

7.    RESULTAT FÖRDJUPAD GRANSKNING AVSEENDE INKÖP OCH 
UPPHANDLING 

I samband med årets revision har EY utfört en fördjupad granskning av 
kommunens inköp och upphandling genom ett antal stickprov. Urvalet omfattar 
10 stickprov på socialförvaltningen och 15 stickprov på verksamhet 
samhällsbyggnad inom kommunstyrelsens förvaltning. Urvalet gjordes inom 
väsentliga kostnadskonton och inriktades på områden där kommunen 
genomfört egna upphandlingar. Av de 25 stickproven bedömdes 16 ha fullgod 
upphandlingsdokumentation. Av övriga 9 stickprov med noteringar avsåg 7 
verksamhet samhällsbyggnad och 2 avsåg socialförvaltningen. 
 
Inom verksamhet samhällsbyggnad rör våra noteringar främst att upphandling 
inte genomförts eller att inköp skett på avtal vars avtalstid löpt ut. I två fall har, 
enligt uppgift, offerter inhämtats från leverantörer men ställningstagandet kring 
val av leverantör har inte varit dokumenterat. 
 
Inom socialförvaltningen berör våra två noteringar samma ärende vid köp av 
vårdplats. Enligt uppgift var ärendet brådskande varvid kommunen inte hade 
möjlighet att genomföra en upphandling.  
 
Vår bedömning 
Vår Granskningen påvisar att det finns brister inom kommunen vad avser att 
efterleva Lagen om offentlig upphandling.   

 
 

Göteborg den 25 mars 2015 

 

Hans Gavin     Terez Lindbom   

Auktoriserad revisor    Revisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 


