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Granskning av delårsrapport zor8

t. Srl;rnrno;nfo:ttning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden zorS-or-or - zor8-o8-3r. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år zor8.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för
sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige
fastställt.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?a

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt inte är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i öwigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfi{ias för år zor8.

Awikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av statsbidrag från Migrations-
verket, redovisning av semesterlöneskulden, exploateringsfastigheter, kommande kostnad
avseende köp av pensionsförsäkring samt redovisning av balanskravet.

. lir resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d v s finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi kan inte bedöma om det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige fastställt i budget 2018.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostise-
rade utfall är delvis förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget zor8.
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Granskning av delårsrapport zor8

t
-a

Inledning
2.r. Bakgrund
Kommuner är slryldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (de-
lårsrapport) for verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att
granska kommunens delårsrapport.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst wå tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecHingen av kom-
munens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

z.z. Sffie ochreuisionsfrå.gor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d v s finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

2.5. Reufsionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

e Kommunallag (KL), kap rz

. Lag om kommunal redovisning (KRL),kup 9

o Rådet för kommunal redovisnings rekommendation zz, Delårsrapport

. Fullmältiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

. Fullmäktigesanvisningaravseendedelårsrapport

2.4. Aagriinsning ochrnetod
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:

. översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per zor8-o8-3r,

. förvaltningsberättelsensinnehåll,
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Granskning av delårsrapport zor8

a hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information
som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter
kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfort med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions-
sed i öwigt har.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.
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Granskning av delårsrapport zor8

S. fo.ktto.gelser och bedörnningolr
5.7. Lagens krsu och god redouisningssed
5.1.1. Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti zor8. Resultatet för
perioden uppgår till z,B mkr.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys samt sammanställd redovisning. Resultatet för den sammanställda
redovisningen uppgår till 33,4 mkr.

översiktlig förvaltningsb erättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som in-
träffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättas.

Upplysningar om kommunens förväntade utvecHing avseende ekonomi och verksamhet
beskrivs.

En samlad, övergripande redovisning av kommunens investeringsverksamhet framgår av
förvaltningsberättelsen dock saknas utfall per 3r augusti då redovisningen görs för pro-
gnos och budget.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig tili den budget som fastställts för den
löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 2,5 mkr vilket är
r8,9 mkr sämre än budgeterat.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas inte. Det finns
inga underskott från tidigare år att täcka.

Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats/avgränsats, vilka juridiska
personer den består av och hur den förändrats i sin sammansättning under delårspe-
rioden framgår.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar samt noter. Räkenskaperna
omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation.
Sammanställda räkenskaper ställs upp jämte kommunens och omfattar de bolag som ska
ingå.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande
väsentliga ar,rrikelser noterats:

. Intäkter för migration har balanserats som skuldpost md gS,4 mkr - en ökning
med tr,3 mkr jämfört med årsskiftet 2otT-L2-gL.
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Granskning av delårsrapport zor8

Intäkter och kostnader i samband med försäljning av exploateringsfastigheter har
inte redovisats på korrekt sätt då balansposten har ett negatir,t saldo med 5,7 mkr i
balansräkningen, vilket medför för lågt redovisade intäkter och kostnader med
minst motsvarande belopp.

Avsättning för pensioner inH löneskatt är för lågt upptagen med 5,r mkr p g a fel-
aktig beräkning. I prognosen har rätt beräkning anvdnts vilket innebär att progno-
sticerat resultat inte påverkas.

Skuld för skatteintäkter avseende awäkning är zorT är för lågt upptagen med r,5
mkr.

r En skuld pä 16,z mkr, en ökning med 5,o mkr, avser förutbetalda intäkter för Via-
didakt-verksamheten. Detta avser statsbidrag för migration vilka enligt god redo-
visningssed ska intäktsföras vid erhållande och inte reserveras för kommande
kostnader.

o Semesterlöneskuld, uppehållslön/ferieskuld och okompenserad övertid har inte
bokats upp med verkligt utfall per 3r augusti 2018. Kommunen tiliämpar inte
samma princip som i årsbokslutet utan gör en prognos på kostnaden för helåret
som periodiseras med z/9. Detta kommenteras i redovisningsprinciperna och är
samma som tidigare år.

o En skuld på rr mkr för kommande köp av pensionsförsäkring bokades upp under
zor7. Enligt uppgift ska köp genomföras innan årsskiftet 2or8/rg. För att en kost-
nad ska kunna skuldföras måste det finnas en förpliktelse som härrör från kon-
trakt, lagstiftning eller annan laglig grund. Vår bedömning är att denna post inte
uppfidler detta därmed ska återföras.

Felen ovan bedöms som materiella och påverkar periodens resultat i väsentlig omfattning.

Vissa andra upplysningar

Redouisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.
Det framgår inte att principerna är de samma som vid föregående års årsbokslut.

Förklaring tiII sösongsuariati.oner beskrivs inte särskilt. Karaktören och storleken pä
jämforelsestörande posfer lämnas som upplysningar i not till resultaträkningen.

5"1.2. Bedömning
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt inte är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i öwigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2018.

Awikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av statsbidrag från Migrations-
verket, redovisning av semesterlöneskulden, exploateringsfastigheter samt kommande
kostnad avseende köp av pensionsförsäkring.

9.2. God ekonomislc hushö'Ilning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för mandatperioden zorS - zozo in-
nehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmåI.
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Granskning av delårsrapport zor8

3.2.1. Iakttagelser
Finansiella rnåI

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som
fastställts i budget 2018.

r) Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna

z) Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna

3) Avskrir,'ningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten

Av redovisningen framgår att mål nummer tre uppfylls med 2,6 % i delåret samt progno-
stiseras att uppfi{las med z %. Mäl nummer ett uppfi{ls inte då det uppgår till o,z % och
mål nummer tre uppfylls inte då kostnaderna har ökat med 8,5 % och skatteintäkterna
med 5,8 %.

Vi noterar att kommunstyrelsen utvärderar mål nummer ett och wå utifrån delårsutfallet
och inte från det prognostiserade helårsresultatet.

MåI ftir verksamheten

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga mål som fullmälitige fastställt för verk-
samheten. Tabellen nedan indikerar måluppfyllelsegrad för resultatmål knutna till kom-
munens sju beslutade övergripande målområden.

Redovisningen görs utifrån tillgänglig statistik och uppgifter per augusti zor8. Om det
inte finns tillgänglig data för innevarande år, görs en bedömning utifrån den senast till-
gängliga informationen. Detta innebär att flera resultatmål bedöms utifrån utfallet från år
zorT eller tidigare. I vissa fall bedömer kommunen att det inte är möjligt att uttala sig om
en förändring i måluppfi'llnad fränzot7.

Vi delar kommunstyrelsens samlade bedömning att målen för verksamheten inte kommer
att kunna uppnås i sin helhet. Vi konstaterar att 6o procent av målen bedöms som upp-
frllda samt noterar att inget verksamhetsmål bedöms som ej uppfi'llt för året. I nedanstå-
ende tabell framgår för respektive målområdes andel resultatmål som uppfi{lts helt:
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Tillviixt,
jobb och
egen för-
sörinine

Athaktiva
boende- och
livsmiljöer

utbildning Omsorg
och
trygghet

Kultur,
idrott
och
fritid

Hållbar
miljö

Ekonomi och
organisation

Andel upp-
fllda resul-
tatnål 2018 50% Lo096 5c0Å 44% 57% B60/o 500Ä

3.2.2. Bedömning
Vi bedömer att det prognostiserade resultat endast i ett av tre fall är förenligt med de fi-
nansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2018. Vi instämmer därmed i kommun-
styrelsens bedömning.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall under
perioden delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. Kom-
munstyrelsen gör ingen prognos för uppfyllelsen för helåret. Vi noterar att inget verksam-
hetsmål inte uppfi4lts för perioden.

Vi efterfrågar en ökad konkretisering och kvantifiering av resultatmålen i syfte att öka
deras mätbarhet och förenHa en objektivbedömning av måluppfi'llelse.

2o1B-1o-o8

Rebecka Hansson
Uppdragsledare
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