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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Säters kommun har 

KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

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.

Vi har 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 och redovisning.

Resultat

Kommunens resultat för året uppgår till 14,6 mnkr, vilket är 3,4 mnkr 

högre än samma period förra året.

Vidare är kommunens resultat för året 13,0 mnkr högre än budgeterat. 

Det förklaras främst av pandemirelaterade statsbidrag som ej fanns 

med i budget. 

Vad gäller balanskravet så bedöms det vara uppfyllt.

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 

den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 

finansiella målen inte fullt ut har uppnåtts 2020.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att måluppfyllelsen för de 

strategiska målen inte går att följa upp och bedömning om kommunen 

uppnått god ekonomisk hushållning inte kan göras. 

Det är ett resultat av att det saknas konkreta mål samt målvärden för 

respektive indikator. Det finns dessutom endast ett fåtal indikatorer att 

mäta för år 2020.

Säter 2021-04-15

Jenny Barksjö Forslund

Auktoriserad revisor

Karin Helin-Lindkvist

Certifierad kommunal revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning 

har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner 

och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 

revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

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 kommunal bokförings- och redovisningslag 

(LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner

• Fullmäktigebeslut

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 

började gälla från och med 1 januari 2019.

Vi har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2020.

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.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras 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). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 

uppfyllda.

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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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 bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15. 

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Not 1 Tillämpade redovisningsprinciper” att årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för Kommunal redovisning (RKR).

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot gällande lag och 

rekommendationer.

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever LKBR och RKRs rekommendationer.

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 11 kap 13 §. 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 enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 14,6 mnkr. Vid 

avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 0 mnkr, orealiserade vinster i värdepapper 0  mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 

14,6 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms 

uppfyllt.
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2. Resultat av granskningen forts.
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 flerårsstrategin för åren 2020-2023 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom 

kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Se vidare information på sidorna 9-18 i kommunens årsredovisning.

Vår sammanfattande bedömning är att måluppfyllelsen för de strategiska målen inte går att följa upp och bedömning om kommunen uppnått 

god ekonomisk hushållning inte kan göras. Det är ett resultat av att det saknas konkreta mål samt målvärden för respektive indikator. Det 

finns dessutom endast ett fåtal indikatorer att mäta för år 2020.

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.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

De finansiella målen är:

• Mål 1 Resultatmål 

Det justerade resultatet ska överstiga 1,7% av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning. Dvs mål 11,5 mnkr.

Utfall 14,6 mnkr, vilket innebär att målet har uppnåtts.

• Mål 2 Självfinansiering av investeringar 

Minst 60 % av investeringarna ska vara självfinansierade. Självfinan-

sieringsgraden ska beräknas över en rullande fyraårsperiod (tre 

föregående år plus beräkningsår).

Utfall 52,1%, vilket innebär att målet inte har uppnåtts.

• Mål 3 Skuldsättning

Kommunkoncernens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 

Kommuninvests limit. Dvs 90 000 kr per invånare.

Utfall 72 528 kr per invånare, vilket innebär att målet har uppnåtts.

Mål 4 Pensionsförvaltning

- Avkastningen på pensionsförvaltningen ska uppgå till 1% per år och 

1,3 mnkr för 2020.                                                                                      

- Budget 2020 för tillskott från pensionsmedelsförvaltningen är 11,2 mkr. 

- Utfall på avkastning inklusive årets värdeförändring uppgår till 1,5% 

och 2,1 mnkr för 2020.                                                                                        

- Inget uttag görs för 2020.

Målen avseende pensionsförvaltning har uppnåtts.

• Ekonomiska mål Säterbostäder AB

Bolagets direktavkastning ska uppgå till lägst 3,5%.

Bolagets soliditet ska uppgå till lägst 20%.

Utfall direktavkastning 3,4%

Utfall soliditet 19,1%

Vilket innebär att inget av de ekonomiska målen har uppnåtts för 

Säterbostäder AB.

Slutsats

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk 

hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 

Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen inte fullt ut 

har uppnåtts.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

I arbetet med Mål och Vision inför gällande mandatperiod beslutades 

om ett förändrat sätt att beskriva Mål och Vision för Säters kommun. 

Detta innebär att de numerärer som beslutats om av Kommun-

fullmäktige tidigare är borttagna och måluppfyllelse ska mätas med flera 

indikatorer som visar vilken riktning Säters kommun har i olika frågor, 

kopplat till de 6 strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat om.

• Mål 1 Ett rikare liv 

Känsla av samhörighet och rik fritid. Fler människor ska kunna utöva 

och ta del av det ökande utbudet av aktiviteter.

• Mål 2 Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun

Vi ska bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och 

klimatmedvetet förhållningssätt.

• Mål 3 En omsorgsfull boendeutveckling

I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är 

hälsofrämjande och som upplevs passa den egna levnadssituationen. 

Det är tryggt att bo och leva i Säters kommun.

• Mål 4 En bra start i livet

Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god 

hälsa. Unga ska ha förutsättningar för att göra val i livet baserat på 

förmågor och intressen. De unga årens upplevelser och lärande ska öka 

barn och ungas förmåga och motivation att delta i samhällslivet och den 

demokratiska processen.

• Mål 5 En stimulerande tillväxt

I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla 

många sorters företagande.

• Mål 6 En uppdragsbaserad kommun

Säters kommun ska erbjuda den kommunala service som människor 

behöver och vill ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu 

mer kompetent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar 

prova nya metoder. 

Slutsats

I årsredovisningen redovisas ett nuläge över de strategiska målen då 

övervägande del av de indikatorerna som ska mäta måluppfyllelsen inte 

finns tillgängliga vid tidpunkten för årsredovisningen. 

Det saknas konkreta mål samt målvärden för respektive indikator. Det 

finns dessutom endast ett fåtal indikatorer att mäta för år 2020.

Detta gör att måluppfyllelsen för de strategiska målen inte går att följa 

upp och bedömning om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning 

inte kan göras. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

Årets resultat uppgår till 14,6 mnkr vilket är hela 13 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 1,6 mnkr. Skillnaden förklaras främst av 

pandemirelaterade statsbidrag som ej fanns med i budget. Vidare är årets resultat 3,4 mnkr bättre än 2019 års resultat.

Verksamhetens intäkter, inklusive skatteintäkter och statsbidrag, har ökat med ca 4,3% (34,8 mnkr) medan kostnaderna har ökat med ca 

3,9% (-31,4 mnkr) jämfört med fg år. Ökningen av intäkter avser främst ökade statliga bidrag till följd av pandemin. Kostnadernas ökning är 

relaterad till flera olika delar, såväl personalrelaterat som s k ”köp av huvudverksamhet”.

Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst:

- Socialnämnden där det finns en budgetavvikelse på -11,1 mnkr. För Socialnämnden beror underskottet i huvudsak på ökade kostnader

vilka i sig är hänförliga till placeringar och försörjningsstöd samt förstärkning av bemanning inom hälso- och sjukvård.

- Barn- och Utbildningsnämnden som visar en budgetavvikelse om -6,1 mnkr. För Barn- och Utbildningsnämnden beror underskottet i 

huvudsak på ökade interkommunala kostnader inom gymnasieskolan, samt höga vikariekostnader.

- Samhällsbyggnadsnämnden som avviker från budget med +6,7 mnkr. För Samhällsbyggnadsnämnden beror överskottet i huvudsak på 

minskade kostnader vilka i sig är hänförliga till mild höst/vinter.

Slutsats

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

Noterbart att i Säterbostäder AB har under 2020 uppmärksammats ett fel i 2019 års räkenskaper avseende uppskjuten skatt. Det har i 

dotterbolagets räkenskaper hanterats som rättelse av fel och jämförelsetalen för 2019 har därmed räknats om. I den sammanställda

redovisningen har man gjort bedömningen att felet inte är i sammanhanget väsentligt och rättelse har endast skett av ingående värde på eget 

kapital 2020. Årsredovisningen upplyser om att hantering skett på det viset. Se även område 2.10.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

2.6.1 Materiella anläggningstillgångar

Säters kommun har ett stort investeringsbehov och höga investeringsanslag. 2020 har 90 mnkr aktiverat som tillkommande investeringar 

varav SÄBO är den i särklass enskilt största (ca 35 mnkr) och Återvinningscentral därnäst (11 mnkr).

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning som specificerar utfall mot budget både för under året färdigställda projekt, och för 

pågående projekt. Investeringsredovisningen omfattar inte de kommunala koncernföretagens investeringar, vilket bör göras enligt RKR R14.

Vidare är investeringsredovisningen uppställd utifrån de olika nämnderna, dvs på den nivå som budget är lagd. Det saknas information om, 

och särredovisning av, större specifika projekt.

2.6.2 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder har ökat med 53 mnkr. 50 mnkr av dessa avser nyupptaget lån hos Kommuninvest vilket är inom ramen för beslut i 

kommunfullmäktige.

Slutsats

Vi har granskat balansräkningen och har, utöver ovanstående iakttagelser, inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

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.

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 budget.

Vår bedömning i övrigt är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 

rekommendationer. 

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.

Kommunen redovisar investeringarna per nämnd men inte per investering i den ekonomiska redovisningen. 

Vår bedömning i övrigt är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad 

investeringsredovisning i enlighet med lagstiftning och rekommendationer. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.10 Sammanställd redovisning

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: 

• Säterbostäder AB 100%

• Säter Kommuns Fastighets AB 100%

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 

redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

I Säterbostäder AB har under 2020 uppmärksammats ett fel i 2019 års räkenskaper avseende uppskjuten skatt. Det har i dotterbolagets 

räkenskaper hanterats som rättelse av fel och jämförelsetalen för 2019 har därmed räknats om. I den sammanställda redovisningen har man 

gjort bedömningen att felet inte är i sammanhanget väsentligt och rättelse har endast skett av ingående värde på eget kapital 2020. 

Årsredovisningen upplyser om att hantering skett på det viset.

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