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1 Sammanfattande bedömning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2015-01-01 – 2015-08-31. Uppdraget ingår 

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett un-

derlag 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. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som 

de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. 

Resultatet för perioden är 28,9 mnkr (29,9 mnkr), vilket är 1,0 mnkr lägre än mot-

svarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 

18,8 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyl-

las. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens de-

lårsrapport: 

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

god redovisningssed i övrigt. 

- Vi instämmer i kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att nå de fi-

nansiella mål som kommunfullmäktige fastställt. Enligt prognosen uppnås 

ett av tre finansiella mål. Två av målen kan inte nås beroende på att kom-

munen övertagit lån från HKIAB med 76 mnkr. 

- Vår översiktliga granskning visar att måluppfyllelsen av verksamheten delvis 

är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2015.  
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2 Inledning  

2.1 Bakgrund 

Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga 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 fullmäk-

tige 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 översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 

följande revisionsfrågor. 

 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 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 

för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte va-

rit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan före-

komma. 

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 

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovis-

ningssed i övrigt 

 Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 
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2.4 Metod 

Granskningen har utförts genom: 

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av relevanta dokument 

 Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 

2015-08-31 samt av resultatprognosen för året 

 Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 

för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda 

målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 

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

på substansgranskning.  

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till delårsrapporten som 

presenterades 2015-10-07.  Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten 

2015-10-13 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2015-11-03. 

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. 
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3 Granskningsresultat 

3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovis-
ningssed 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket är inom 

ramen av den tid som lagen om kommunal redovisning stadgar1. 

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, ba-

lansräkning, kassaflödesanalys och noter. Förvaltningsberättelsen omfattar en 

sammanfattande översikt, en beskrivning av omvärldsfaktorer, finansiell analys 

samt en investerings- och driftredovisning. Nämndernas redovisningar innehåller 

en beskrivning av viktiga händelser, kommentarer till utfall och prognos, förväntad 

utveckling samt avstämning av måluppfyllelse avseende verksamhetsmålen.  Det 

finns även en uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

Delårsrapporten innehåller en sammanställd redovisning som omfattar de bolag 

där Hultsfreds kommun har ett betydande inflytande. Resultatet i kommunkoncer-

nen uppgår för perioden januari till augusti till 34,9 mnkr (31,8 mnkr). I förvalt-

ningsberättelsen finns en beskrivning av kommunkoncernens verksamhet och års-

prognoser för respektive bolag.  

Resultatet för Hultsfreds kommun uppgår under årets första åtta månader till 

28,9 mnkr (29,9 mnkr).  

Vi har granskat ett urval av poster bl.a. avseende periodiseringar som är gjorda i 

samband med delårsrapporten. Granskningen är inriktad på större poster som skat-

teintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgiften, personalkostnader, sociala av-

gifter, semesterlöneskuld, pensionskostnader, särskild löneskatt samt förutbetalda 

respektive upplupna2 kostnader och intäkter. Granskningen visar att posterna har 

periodiserats korrekt. 

Bedömning 

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som 

tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt.  

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RKR:s rekommendation 22 Delårsrap-

port. 

 

 

                                                             
1
 Lagen om Kommunal redovisning kap 9 § 1 

2
 Ej betalda intäkter och kostnader som avser bokslutsperioden. 
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3.2 Resultatanalys 

Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 18,8 mnkr, vilket är 14,1 mnkr 

bättre än budgeterat. Avvikelsen beror på: 

 Verksamhetens nettokostnad avviker med 13,0 mnkr mot budget. 

 Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 4,2 mnkr lägre än budgeterat. 

 Finansnettot ligger i prognosen 5,3 mnkr bättre än budgeterat. Det är fram-

förallt de finansiella intäkterna som förväntas bli högre än budget. 

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2015, prognos 

för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.  

Verksamhetens intäkter 1 1 2,1 1 31 ,0 200,9 66,0

Verksamhetens kostnader -561 ,1 -594,4 -91 8,3 -53,6

Av skriv ningar -1 6,1 -1 7 ,3 -25,0 0,6
Verksamhetens 

nettokostnader
-465,1 -480,7 -742,4 13,0

Skatteintäkter 333,9 343,4 51 5,1 -3,3

Generella statsbidrag och 

utjämning
1 56,7 1 59,7 240,0 -0,9

Finansiella intäkter 7 ,8 9,2 1 0,5 5,5

Finansiella kostnader -3,4 -2,7 -4,4 -0,2

Årets resultat 29,9 28,9 18,8 14,1

Resultaträkning mnkr
Utfall 

delår 2014

Prognos 

2015

Avvikelse 

mot 

budget

Utfall 

delår 2015

 

Utfall per 2015-08-31 

Resultatet för Hultsfreds kommun uppgår under årets första åtta månader till 

28,9 mnkr (29,9 mnkr). Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 2,5 % 

medan ökningen av verksamhetens nettokostnader uppgår till 3,4 % jämfört med 

föregående år. Finansnettot har ökat med 46,8 % eller 2,1 mnkr till följd av en posi-

tiv utveckling av kommunens placering i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltings-

bolag, KLP samtidigt som de finansiella kostnaderna är lägre.  

Prognos för år 2015 

Det prognosticerade resultatet, 18,8 mnkr, motsvarar 2,5 % av skatteintäkter och 

statsbidrag. Det är 14,1 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen ingår en intäkt för 

återbetalning av premier från AFA-försäkring avseende år 2004 med 7,2 mnkr. 

Nämndernas prognos för utfallet per 31 december 2015 är 1,4 mnkr högre än bud-

get. Enligt prognosen över skatteintäkter från augusti månad förväntas dessa bli 

4,2 mnkr lägre än budgeterat. Finansnettot beräknas bli 5,3 mnkr högre än budge-

terat. 

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 18,8 mnkr enligt pro-

gnosen för helåret. Eftersom resultatet når upp till 2 % av skatteintäkter och gene-

rella statsbidrag kan 3,7 mnkr avsättas till RUR (resultatutjämningsreserv). 
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3.3 Nämndernas budgetuppföljning och  
prognos 

Tabellen nedan visar utfall och budget per 31 augusti samt budget, prognos och av-

vikelse för år 2015. 

Kom m u n sty r else 6 0,7 1 04 ,1 5 8 ,3 % 1 02 ,8 1 ,3

Ku ltu r - och  fr it idsför v a ltn in g en 2 2 ,4 3 3 ,9 6 6 ,1 % 3 3 ,4 0,5

Rä ddn in g st jä n st 1 0,5 1 4 ,3 7 3 ,4 % 1 5 ,6 -1 ,3

ÖSK 2 1 ,5 3 3 ,8 6 3 ,6 % 3 2 ,9 0,9

Ba r n - och  u tbildn in g sn ä m n d 1 2 5 ,9 2 3 5 ,1 5 3 ,6 % 2 3 7 ,1 -2 ,0

Miljö- och  by g g n a dsn ä m n d 1 ,8 7 ,0 2 5 ,7 % 6 ,0 1 ,0

Socia ln ä m n d 2 08 ,1 3 05 ,0 6 8 ,2 % 3 06 ,8 -1 ,8

Su m m a näm nderna 450,9 733,2 61,5% 734,6 -1,4

Drift redov isning per näm nd, 

m nkr

Ut fall  

au gu st i

Prognos 

h elår

Bu dget  

av v ikelse

Bu dget  

2015

 I % av  

bu dget  

2015

 

Nämnderna överskrider budgeten med totalt 1,4 mnkr enligt prognosen. Till och 

med augusti har 61,5 % av driftbudgeten förbrukats. Räddningstjänsten, barn- och 

utbildningsnämnden samt socialnämnden prognosticerar högre kostnader än bud-

get medan kommunstyrelsen, kultur- och fritidsförvaltningen, ÖSK samt miljö- och 

byggnadsnämnden beräknas ha lägre kostnader än budget. 

Bedömning 

Vi bedömer att budgetavvikelserna framgår av driftsredovisningen och att orsaker 

till budgetavvikelserna beskrivs i nämndernas verksamhetsberättelser. 

3.4 God ekonomisk hushållning 

3.4.1 Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 

som fastställts i budget 2015: 

Fin a n siellt  m å l, fa st st ä llt  

a v  fu llm ä kt ige i  bu dget  

2015

Progn os 2015
Må lu ppfy llelse, 

kom m u n en s bedöm n in g

Å r ets r esu lta t  ska  v a r a  m in st  

4 ,7  m n kr .

Resu lta tet  efter  a n dr a  

ter t ia let  u ppg å r  t ill 2 8 ,9  

m n kr  och  pr og n osen  för  

h elå r et  la n da r  på  1 8 ,8  

m n kr  eller  2 ,5  % a v  

ska tter  och  sta tsbidr a g

Pr og n osen  peka r  på  a tt  

m å let  kom m er  a tt  n å s.

Lå n g fr ist ig a  lå n  ska  h ög st   

v a r a  1 8 8 ,8  m n kr .

De lå n g fr ist ig a  sku lder n a  

ber ä kn a st  v a r a  2 6 4 ,8  

m n kr  v id å r ets slu t .

Pr og n osen  peka r  på  a t  m å let  

in te kom m er  a tt  n å s.  

Soliditeten  ska  v a r a  lä g st  

4 4 ,2  %.

Den  ber ä kn a de soliditeten  

den  3 1  decem ber  2 01 5  ä r  

3 1 ,8  %.

Pr og n osen  peka r  på  a tt  in te 

m å let  kom m er  a tt  n å s.
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Vi delar kommunstyrelsens samlade bedömning att de finansiella målen till viss del 

kommer att kunna uppnås. Enligt prognosen nås ett av tre finansiella mål. Två av 

målen kan inte nås beroende på att kommunen övertagit lån från HKIAB med 

76 mnkr. 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar att prognostiserade resultat delvis är förenliga 

med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2015. Ett av tre finansi-

ella mål bedöms kunna uppnås.  

3.4.2 Mål för verksamheten 

I budget 2015 beskrivs kommunens styrmodell som beslutats av kommunfullmäk-

tige. Utifrån en vision och värdegrund anger kommunfullmäktige strategiska mål i 

fyra olika perspektiv: 

 Ekonomi  

Ekonomi i balans 

 Invånare och brukare  

God kommunal service i en trygg och säker kommun 

 Verksamhet och medarbetare  

Attraktiv arbetsgivare 

 Utveckling  

Lite bättre varje dag 

De övergripande målen bryts ned till mål för respektive nämnd och därefter till 

verksamhets- och enhetsmål. För varje mål fastställs nyckeltal som används för att 

mäta grad av måluppfyllelse. 

Enligt styrmodellen ska uppföljning av målen ske två gånger om året på alla nivåer.  

I delårsrapporten ska en prognos för hela året ingå. 

I delårsrapporten kommenterar kommunstyrelsens avdelningar och nämnderna en 

prognos av måluppfyllelsen mer eller mindre utförligt.  

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde gör Campus, personal, service, 

utveckling, kultur- och fritid samt räddningstjänsten övervägande positiva progno-

ser för måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. 

Enligt barn- och utbildningsnämndens prognos nås inte målen för en ekonomi 

i balans, goda kunskapsresultat för årskurs 3, 6 och 9, andel elever med gymnasie-

examen, andel som genomförde gymnasieutbildningen inom 4 år samt god arbets-

miljö. Prognosen för målet ”barn är trygga i förskolan” är att det uppnås. Reste-

rande mål mäts under hösten. 

Miljö- och byggnadsnämnden prognosticerar att uppnå en ekonomi i balans. 

Undersökningen Insikt om företagskontakter och medarbetarenenkäten har visat 

goda resultat. I Miljöaktuellts hållbarhetsranking behövs en förbättring för att målet 

ska nås. 

För socialnämnden bedöms målet att ha en ekonomi i balans inte att uppnås.  
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Inom området ”Invånare och brukare” för äldreomsorgen bedöms målet ”Den en-

skilde känner trygghet i boendet” att kunna uppnås medan ”Den enskilde bemöts på 

ett respektfullt sätt” inte bedöms kunna uppnås i sin helhet. För individ- och famil-

jeomsorgen bedöms målen inom ”Invånare och brukare” inte att uppnås medan de 

uppnås för omsorgen om personer med funktionsnedsättning och psykiatri.  

Inom ”Verksamhet och medarbetare” bedöms målen kunna uppnås när det gäller 

stolthet och delaktighet medan målet om god arbetsmiljö inte bedöms uppnås för 

bland annat IFO och omsorgen om funktionshindrade. 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar att prognosen för måluppfyllelsen avseende verk-

samheten delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2015.  
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