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Kommunledningsförvaltningens kommentar till
revisionsberättelse 2017
Förslag till beslut
1. Revisionsberättelse för Linköpings kommun 2017, årsredogörelse 2017,
revisionsrapport – granskning av Linköpings kommuns årsredovisning samt
Kommunledningsförvaltningens kommentarer överlämnas till
kommunfullmäktige som har att godkänna kommunens årsredovisning.
Ärende
Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse, årsredogörelse och
revisionsrapport – granskning av Linköpings kommuns årsredovisning
avseende år 2017. Kommunens revisorer har även lämnat revisionsberättelse
för respektive nämnd samt rapport avseende måluppfyllelse och intern kontroll,
vilka behandlas i separata ärenden.
Årsredogörelse 2017 är en rapport till fullmäktige och kommenteras ej här.
Eventuella svar har lämnats av respektive nämnd i ärendet för nämndernas
verksamhetsberättelser 2017 samt rapport avseende måluppfyllelse och intern
kontroll.
Kommunens revisorer tillstyrker i revisionsberättelsen att kommunens
årsredovisning för 2017 godkänns.
Granskningen av årsredovisning 2017 redovisas mer djupgående i revisionsrapporten men det framgår bland annat att:
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Kommunens revisorer har i revisionsrapporten kommenterat att Linköpings
kommun: ”likt varje år sedan den så kallade blandmodellen för redovisning av
pensioner infördes har kommunen gjort avsteg från den lagstadgade
redovisningsprincipen och redovisat pensionerna enligt
fullfonderingsmodellen”.
Kommunens revisorer kommenterar även att:
”Under 2016 erhöll kommunen ett statsbidrag för ökat bostadsbyggande.
Kommunen har periodiserat bidraget till 2017 och gjorde därmed ett avsteg
från SKLs tolkning, att dessa ska intäktsföras 2016. På samma sätt har
kommunen periodiserat det statsbidrag som avser 2017 till 2018.
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Kommunen gjorde 2016 avsteg från rådet för kommunal redovisnings (RKR)
rekommendation 18.1 intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar när de
redovisade ersättningar för ensamkommande flyktingbarn från
Migrationsverket i balansräkningen. 2017 redovisar kommunen en del av
statsbidragen som intäkt. Vi noterar att kommunen genomför en successiv
anpassning till rekommendation 18.1”
Då dessa avsteg kommenteras i årsredovisningens redovisningsprinciper finner
Kommunledningsförvaltningen inte att det behövs ytterligare kommentarer
kring detta.
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