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§ 57 Dnr 2019-000048 042 

Årsredovisning 2018 Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun redovisade 2018 ett resultat på -3,7 mkr, vilket jämfört 

med 2017 var en försämring med 22,3 mkr. Kommunens ekonomiska 

resultat har varierat ganska stort de senaste åren till följd av dels kommunala 

beslut om att amortera delar av pensionsskulden men också till följd av 

återbetalningar av AFA-försäkringen som skett i omgångar.  

Under de senaste åren har kommunen även erhållit statsbidrag för att ta emot 

ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har lyckats bedriva denna 

verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt vilket nu innebär att tidigare års 

reserverade medel för framtida kostnader för att kunna få till en bra 

etablering etc för dessa individer samt 2017 års överskott inom denna 

verksamhet resultatfördes under 2017. Detta genererade ett betydande 

överskott för verksamheten och kommunen som helhet 2017. 

Med ett budgeterat resultat 2018 på 0,0 mkr så blev årets resultat -3,7 mkr 

sämre än vad som var budgeterat. Som framgår i tabellen nedan så har 

kommunen ett krympande handlingsutrymme genom minskade likvida 

medel och en ökande låneskuld. I nuläget har kommunen en snittränta 0,85 

% och det högst sannolika är att räntenivåerna kommer att öka de närmsta 

åren. En snittränta runt 3 % är inte orealistisk och med en sådan utveckling 

så skulle det innebära en kostnadsökning med c:a 3 mkr per år. Detta är 

kostnader som skulle påverka resultatet och i slutändan påverka hur mycket 

kommunen kan lägga på den löpande verksamheten.  

Kommunstyrelsen har 2019-04-03 behandlat årsredovisningen med ett 

underlag för bokslutet som inte var korrekt. Efter kontroll har kommunen 

nämligen upptäckt ett fel i bokföringen under 2018 som påverkat 

kommunens resultat på ett negativt sätt. Tidigare har kommunen redovisat 

ett litet plusresultat med 0,2 mkr men efter ett fel i bokföringen inom 

FOKUS-nämndens verksamheter är resultatet istället negativt för året 2018 

med - 3,7 mkr. 

 

Kommunstyrelsen behandlade 2019-04-03 kommunens årsredovisning med 

ett underlag för bokslutet som inte var korrekt eftersom det gav ett litet 

överskott med 0,2 mkr. Efter kommunstyrelsens behandling har nämligen 

kommunen kontrollerat underlagen för semesterlönerna och funnit ett 

bokföringsfel i FOKUS-nämndens verksamheter som gör att kommunen 

istället får ett underskott med - 3,7 mkr mkr för året 2018. Detta har 

inneburit att kommunens bokslut därför får göras om och har behandlats på 

nytt i FOKUS-nämnden 2019-04-10 och kommunstyrelsen senast den 15 

april inför kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 
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forts. § 57 

Kommunstyrelsen tar vid dagens sammanträde del av det justerade 

underlaget och redovisning av hur felet inträffat och att nya rutiner behöver 

tas fram för att problemet inte ska återkomma i framtiden. Det redovisade 

underskottet påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar vilket gör att 

kommunen behöver se över möjligheterna att ytterligare minska 

kostnaderna. Det är dock viktigt att hålla fast vid utgångspunkten att de 

åtgärder som behöver vidtas inte ska påverka välfärdens service och kvalitet 

utan fortsätta det långsiktiga arbetet för en hållbar ekonomi och verksamhet.  

De avsnitt som är ändrade i den reviderade årsredovisningen jämfört med 

tidigare är: 

 

2.4 Finansiell analys 

2.5 Finansiella nyckeltal 

2.6 God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med 

resultatutjämningsreserv 

3.1 Driftredovisning 

3.4 Resultaträkning 

3.5 Kassaflödesanalys 

3.6 Balansräkning 

3.7 Notförteckning (Not 1, 2, 8, 15, 17, 20 och 21) 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Dals-Eds kommun 2018, reviderad 2019-04-15 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna reviderat förslag 

till årsredovisning 2018 för Dals-Eds kommun och att den reviderade 

årsredovisningen per 2019-04-15 överlämnas till kommunfullmäktige 

och kommunens revisorer. 

 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, att med anledning av 

att resultatet utfaller negativt med -4,3 mkr enligt 

balanskravsutredningen, besluta att ange synnerliga skäl till att inte 

återställa det negativa balanskravsresultatet för 1,7 mkr av det 

negativa balanskravsresultatet. Skälen är att satsningar har gjorts 

under året för att på lång sikt minska kommunens nettokostnader och 

samtidigt kunna upprätthålla en god kvalité och service till Dals-Eds  
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forts. § 57 

 

kommuns kommuninvånare och kunder samt en god arbetsmiljö till 

kommunens medarbetare. Den återstående delen av årets negativa 

balanskravsresultat om 2,6 mkr ska återställas under en tre-årsperiod  

för vilket kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan i samband 

med budgetbeslut i juni 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunens revisorer 

KF 

 


