TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

2017-04-10
Kommunledningsförvaltningen
Pär Thudeen

Dnr KS 2016-824

Kommunstyrelsen

Kommentar till revisorernas berättelse 2016

Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Revisorernas berättelse och revisionsberättelse för 2016 samt
kommunledningskontorets kommentarer överlämnas till kommunfullmäktige
som har att godkänna kommunens årsredovisning.
Ärende
Kommunens revisorer har lämnat revisorernas berättelse och revisionsberättelse avseende år
2016 (Kommunens revisorer har även lämnat revisionsberättelse för respektive nämnd, vilka
behandlas i separat ärende).
Revisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och fullmäktigeutskott i Linköpings
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Likaså bedömer revisionen att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande och att styrelsens, nämndernas och fullmäktigeutskottens interna
kontroll har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Av
revisorernas berättelse framgår också att kommunens årsredovisning ger en utförlig och bra
bild över resultat och ställning samt att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande och
utvecklas stadigt.
Revisionen tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 godkänns.
Granskningen av årsredovisning 2016 redovisas mera djupgående i revisionsrapporten.
I revisionsrapporten framgår bland annat att:
Likt varje år sedan den s k blandmodellen för redovisning av pensioner infördes har
kommunen gjort avsteg från den lagstadgade redovisningsprincipen och redovisat
pensionerna enligt fullfonderingsmodellen.
Kommunledningsförvaltningens svar: Kommunfullmäktige har beslutat att i kommunens
redovisning ska hela pensionsåtagandet redovisas som avsättning på balansräkningens
skuldsida enligt den så kallade fullkostnadsmodellen. Det innebär att Linköpings kommun
har en annan pensionsredovisning än vad redovisningslagen föreskriver. I förslag till ny
kommunal redovisningslag (som kan träda ikraft tidigast 2019) föreslås pensionsredovisning
enligt fullfondsmodell.
Kommunen har periodiserat statsbidraget för ökat bostadsbyggande till 2017 och har
därmed gjort avsteg från SKLs tolkning att dessa skall intäktsföras 2016.
Kommunledningsförvaltningens svar: Statsbidraget söktes först i slutet av september och det
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var mycket osäkert hur stort belopp som Linköping skulle få då det var beroende av om
andra kommuner sökt och hur mycket de byggt. Beslutet om hur mycket Linköping får kom
först den 21 november 2016. Då det inte är specificerat vad statsbidraget får användas till
behövdes ett beslut i kommunstyrelsen om vad det ska användas till. Kommunstyrelsen
beslutade i december 2016 att statsbidraget skulle finansiera tilläggsbudget 2017. För att
möjliggöra förbrukning 2017 redovisas statsbidraget på balanskonto i bokslut 2016 och som
intäkt 2017. Därmed avviker Linköpings kommun från SKL´s tolkning samt RKR´s
rekommendation.
Mål och uppföljning är i de flesta fall tydliga men bedömningen av måluppfyllelsen kan
alltjämt utvecklas.
Kommunledningsförvaltningens svar: Linköpings kommun strävar efter att ständigt förbättra
verksamhetsberättelser och årsredovisning. I anvisningarna till nämndernas
verksamhetsberättelser har därför angivits att de mål som kommunfullmäktige fastställt för
nämndernas verksamhet ska följas upp med såväl målvärden som uppnådda värden för
angivna indikatorer. Framförallt behöver analyserna förbättras. Analys och slutsatser ska
genomföras enligt kommunens analysmodell. I kommunens årsredovisning återfinns en
uppföljning av mål och kvalitet.
Verksamhetskostnadens andel av skatter och finansnetto har försämrats sedan föregående år
och att ”en god ekonomisk hushållning” förutsätter att andelen är lägre än 100 %.
Kommunledningsförvaltningens svar: För att behålla en fortsatt god ekonomi bör inte
verksamhetens kostnader öka snabbare än finansieringen i form av skatteintäkter och
statsbidrag under en tidsperiod. Tre år i rad har verksamhetens nettokostnader ökat mer än
skatteintäkterna. Både ökningen av driftkostnadsandelen och nettokostnadsutvecklingen i
förhållande till skatteintäktsutvecklingen beror bland annat på stora ianspråktagande av
markeringar de senaste åren. Även avskrivningarnas andel har ökat på grund av ökade
investeringar vilket innebär att utrymmet för övrig verksamhet minskar.
Av kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning är 6 av 7 mål uppfyllda.
Kommunledningsförvaltningens svar: Kommunen har under perioden augusti-december
2016 haft en likviditet som understigit 250 miljoner kronor för senaste tremånadersperiod.

_____
Beslutsunderlag:
Revisorernas berättelse 2016
Revisionsberättelse 2016
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