
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 

Kommunstyrelsen 2012-06-19  33 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 185 Dnr 2012.001 042 
 
Svar på revisionsrapport över granskning av årsredovisning 
2011 

Revisorerna har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att genom-
föra granskning av årsredovisning 2011. 
 
I en revisionsrapport daterad den 30 mars 2012 redovisas granskningen. 
Revisorerna emotser svar senast den 30 juni 2012 med angivande av de 
åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av rappor-
ten. 
 
Förslag till yttrande har upprättats av kommunledningsförvaltning-
en/ekonomi. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 160/2012 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Yttrande avges i enlighet med förslag från ekonomi. Bilaga 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
PwC 
Kommunrevisionen 



STRÖMSUNDS KOMMUN 
 
Kommunledningsförvaltningen   2012-05-25 
 
 
 
Yttrande över revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2011 
 
PwC har utfört en granskning av kommunens årsredovisning 2011. Sammanfattningsvis 
bedömer PwC att kommunens ekonomiska situation och utveckling är relativt god. 
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, och nämndernas 
budgetföljsamhet har förbättrats väsentligt de senaste två åren. 
 
PwC konstaterar dock att kommunen inte till fullo uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och därmed inte heller är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Poster 
som omfattas av kritiken är vissa underhållskostnader, diverse projekt och övriga kostnader 
som uppfattas ha felaktigt kostnadsförts på 2011. 
 
Då kommunen sedan 2006 har lyft in hela pensionsskulden i balansräkningen redovisar PwC 
även den avvikelsen i linje med tidigare år. 
 
Arbetet med att förbättra god redovisningssed har inletts på ekonomienheten. 
Tyngdpunkten kommer att ligga på att förändra tekniken på hantering av finansiering av 
tagna beslut för år 2012 och framåt. Detta kommer att leda till förändrade rutiner kring 
ombudgetering. Dialog och avstämning med PwC kommer att göras löpande under året. 
 
Kommunen har under 2011 överfört medel till pensionsstiftelse. Redovisningsmässigt har 
kommunen valt att minska pensionsskulden, vilket är den praxis som hittills finns bland 
kommuner inom området. Vi följer utvecklingen i denna fråga och kan komma att ompröva 
sättet att redovisa kommunens pensionsskuld respektive totala pensionsåtagande. 
 

Veronica Hjorter Stenklyft 
Ekonomichef 
 


