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1 Sammanfattande bedömning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommu-

nens delårsrapport för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2011. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin be-

dömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfull-

mäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar 

till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. 

Resultatet för perioden är negativt med -5,5 mnkr (1,7 mnkr), vilket är 7,2 mnkr 

lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett 

underskott på -5,1 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte 

kommer att uppfyllas. 

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårs-

rapport: 

- Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. 

- Vi kan inte göra någon bedömning av möjligheterna att nå de finansiella 

mål som kommunfullmäktige fastställt eftersom mål för år 2011 saknas. 

- Vi bedömer att den finansiella styrningen inte är tillräcklig då det i årets 

budget ingår en besparing på 9,4 mnkr som inte till fullo kunnat specifice-

ras och fördelas. 

- Vi kan inte göra någon bedömning av kommunens möjligheter att nå de 

verksamhetsmässiga mål som beslutats av kommunfullmäktige då flertalet 

mål inte följs upp i delårsrapporten. Vi noterar att det pågår ett arbete att 

utveckla verksamhetsmässiga mål inför år 2012. 
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2 Inledning  

2.1 Bakgrund 

Kommuner och landsting är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyl-

diga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för 

verksamheten från årets början.  

KL 9 kap 9 a §  

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § 

skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäkti-

ge beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och 

årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resul-

tatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revi-

sionsfrågor. 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 

finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 

målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen 

planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig 

grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. 

Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den informa-

tion som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig 

utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma, men också att 

dessa vid en fullständig granskning kan visa sig vara de ända. 

2.3 Revisionskriterier 

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 

20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

 God redovisningssed 

 Interna regelverk och instruktioner 
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 Fullmäktigebeslut 

2.4 Metod 

Granskningen har utförts genom: 

- Analys av relevanta dokument 

- Granska specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den om-

fattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa en rättvisande redovis-

ning 

- Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året 

- Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning 

som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige 

fastställda målen 

- Intervjuer med berörda tjänstemän 

- Granska om måluppfyllelsen redovisas på ett sådant sätt, så att den medger 

att fullmäktige ges tillräckliga förutsättningar för att bedöma periodens mål-

uppfyllelse. 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 

mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 

på substansgranskning. 

Faktauppgifterna i rapporten har granskats av kommunens ekonomichef. 
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3 Granskningsresultat 

3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovis-
ningssed 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni vilket är i över-

ensstämmelse med KRL där det sägs att delårsrapporten ska omfatta minst sex och 

högst åtta månader. Resultatet för perioden januari – juni uppgår till -5,5 mnkr.  

Kommunens delårsrapport består förutom översiktlig redogörelse (förvaltnings-

berättelse) av resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och tilläggsin-

formation i form av noter. Någon sammanställd redovisning upprättas inte i delårs-

rapporten, däremot redovisas bolagens resultat för första halvåret 2011 samt en 

prognos per 2011-12-31.  

Anvisningar och interna föreskrifter skickas ut till förvaltningarna av ekonomikon-

toret, men kommunfullmäktige har inte antagit några föreskrifter för formerna och 

beslutsprocessen kring delårsrapporten 

Bedömning 

Vi har i samband med genomförd granskning inte funnit något som ty-

der på att kommunens delårsrapport inte är upprättad i enlighet med 

lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  

Vi har granskat ett urval av de periodiseringar som är gjorda i samband med delårs-

rapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt. 

Vår bedömning är vidare att de föreskrifter och anvisningar som finns ger förutsätt-

ningar för att delårsrapporten ska uppfylla de krav som KRL ställer. Vi rekommen-

derar att fullmäktige antar föreskrifter för att reglera formerna för delårsrapporte-

ringen.  

Vi anser att avsnittet om bolagens resultat är kortfattat och att det med fördel kan 

utvecklas. 

3.2 God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen kap 8 § 5 ska kommunfullmäktige ange verksamhetsmässiga 

och finansiella mål som är av betydelser för en god ekonomisk hushållning. I mål 

och budget för år 2012 har kommunfullmäktige antagit en ny styrmodell där strate-

giska mål utgår från en formulerad vision och värdegrund. 

3.2.1 Finansiella mål 
 I budget 2011 saknas finansiella mål för god ekonomisk hushållning.  

Bedömning 

Vi kan inte göra någon bedömning av möjligheterna att nå de finansiella mål som 

kommunfullmäktige ska ha fastställt eftersom mål för år 2011 saknas. 
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3.2.2 Verksamhetsmässiga mål 
I budgeten för 2011 finns verksamhetsmål för delar av kommunstyrelsens verksam-

heter, för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

I delårsrapporten innehåller nämndernas redovisningar en rubrik ”Avstämning av 

måluppfyllelse” där utfallet mot verksamhetsmålen beskrivs. 

Bedömning 

Vi kan inte göra någon bedömning av kommunens möjligheter att nå de verksam-

hetsmässiga mål som beslutats av kommunfullmäktige då flertalet mål inte följs upp 

i delårsrapporten.  

Vi anser att en enhetlig struktur för redovisning av målen och måluppfyllelsen bör 

utvecklas. Vi rekommenderar att verksamhetsmässiga nyckeltal utvecklas som stöd 

till måluppfyllelsen.  

Vi noterar att det pågår ett arbete att utveckla verksamhetsmässiga mål inför år 

2012. 

3.3 Den översiktliga redogörelsens (förvalt-
ningsberättelsens) innehåll och struktur 

I den översiktliga redogörelsen (förvaltningsberättelsen) finns ekonomisk analys av 

utfall och prognos med utgångspunkt från perspektiven resultat och kapacitet samt 

risk och kontroll. Det är den underfinansierade budgeten som är orsaken till det 

negativa resultatet. 

I den översiktliga redogörelsen (förvaltningsberättelsen) redovisas även en om-

världsbevakning med kommentarer kring befolkning och arbetsmarknad. Under 

första halvåret minskade befolkningen med 121 personer. Vidare finns kommenta-

rer kring personalredovisningen. Under 2011 har sjukfrånvaron ökat något till 

5,11 %. 

3.4 Resultatanalys 

Prognosen för helåret pekar på ett negativt resultat, - 5,1 mnkr, vilket är 5,6 mnkr 

bättre än budgeterat. Avvikelsen beror på: 

 Verksamhetens nettokostnad avviker med -2,0 mnkr mot budget 

 Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 5,7 mnkr högre än budgeterat 

 Finansnettot ligger i prognosen 1,9 mnkr bättre än budgeterat, framförallt är 

det de finansiella kostnaderna som förväntas bli lägre än budget 
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I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första sex månaderna 2011, prognos 

för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.  

Resultaträkning och prognos 2011-06, 

mnkr 

 

Utfall delår  

  

 Prognos  

Av mot 

budget 

Verksamhetens intäkter  71,4 140,6 13,7 

Verksamhetens kostnader  -418,8 -826,5 -16,7 

Avskrivningar  -11,5 -23,5 1,0 

Verksamhetens nettokostnader  -358,9 -709,4 -2,0 

Skatteintäkter  241,7 483,4 5,5 

Generella statsbidrag  111,1 222,2 0,2 

Finansiella intäkter  2,7 3,7 0,8 

Finansiella kostnader  -2,1 -5,1 0,9 

Årets resultat  -5,5 -5,1 5,6 

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till -5,1 mnkr enligt pro-

gnosen. Med ett negativt balanskravsresultat kommer frågan om hur detta ska åter-

ställas i enlighet med kommunallagens bestämmelser om reglering av ett negativt 

resultat.  

Med det resultat som visas i prognosen kan vi konstatera att det kommer att vara 

aktuellt för kommunen att i årsredovisningen redovisa hur det negativa resultatet 

ska återställas inom de tre år som kommunallagen föreskriver.  

En återställning av ett eventuellt negativt resultat i kombination med den befolk-

ningsminskning som befaras kommer att ställa höga krav på prioriteringar och led-

ning och styrning av kommunens verksamhet och ekonomi. 

Bedömning 

Vi bedömer att den finansiella styrningen inte är tillräcklig då det i budget 2011 in-

går en besparing på 9,4 mnkr som inte till fullo kunnat specificeras och fördelas. 

 

3.5 Nämndernas budgetuppföljning och pro-
gnos 

Prognosen för nämndernas driftredovisning 2011 visas i nedanstående tabell: 

Driftredovisning per nämnd, mnkr Prognos 

  
Budget 

2011 
Utfall  

juni 
Utfall 
helår 

Budget 
avvikelse 

Kommunstyrelse 189,2 95,2 188,3 0,9 

Barn- och utbildningsnämnd 239,3 126,3 243,4 -4,1 

Miljö- och byggnadsnämnd 7,6 3,5 7,4 0,2 

Socialnämnd 264,8 136,6 264,6 0,2 

Summa nämnderna 700,9 361,6 703,7 -2,8 

 

I nämndernas verksamhetsberättelser kommenteras kortfattat viktiga händelser 

och förändringar från föregående år samt i vissa fall åtgärder som vidtagits/ kom-
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mer att vidtas för att minska nettokostnaderna och uppföljning av eventuellt spar-

program.  

I årsprognosen beräknar kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt 

socialnämnden att lämna mindre överskott jämfört med budgeten. För kommunsty-

relsen är det främst ersättningen till ÖSK som beräknas bli 0,7 mnkr lägre än bud-

geterat. Avvikelsen beror främst på att personal från Hultsfreds kommun utfört 

administrativa tjänster åt ÖSK Högsby. Den beräknade intäkten för år 2011 beräk-

nas till 0,9 mnkr.  

Barn- och utbildningsnämnden räknar med ett budgetöverskridande uppgående till 

totalt 4,1 mnkr. Grundskolan beräknas visa ett överskott med 3,0 mnkr beroende på 

lägre personalkostnader och högre intäkter från Migrationsverket.  Gymnasieskolan 

visar underskott med 3,0 mnkr på grund av högre interkommunala avgifter. Barn-

omsorgen förväntas ge ett underskott på grund av att verksamheten har haft fler 

barn med särskilda behov. Även särskolans och träningsskolans kostnader beräknas 

överskrida budget med 0,6 mnkr. 

 2011-09-13 
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