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1 Sammanfattande bedömning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommu-

nens delårsrapport för perioden 2011-01-01 – 2011-07-31. 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 bedömning avges i särskilt skriftligt utlåtande som 

lämnas till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.” 

Resultatet för perioden är negativt med 0,5 mnkr (+15,9 mnkr), vilket är 16,4 mnkr 

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

överskott på 0,5 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer 

att uppfyllas. 

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårs-

rapport: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Vi bedömer att kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens 

krav och god redovisningssed i övrigt. 

Utifrån gjord övergripande granskning av räkenskaperna bedömer vi att kom-

munens ekonomiska resultat på -0,5 mnkr och ställning per 2011-07-31 i allt 

väsentligt är rättvisande. 

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

utsättningar för att delårsrapporten uppfyller de krav som KRL ställer. 

Vi bedömer att den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats i allt 

väsentligt ger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen. 

Diagrammen som redovisas höjer värdet på den ekonomiska översikten. 

 Uppfyller resultatet i delårsrapporten de av fullmäktige fastställda finansiella 

målen? 

Vi bedömer att utvärderingen av de finansiella målen som redovisas i delårs-

rapporten ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Utifrån delårsrapportens 

prognostiserade resultat kommer samtliga finansiella mål att uppnås. 

Sammantaget bedömer vi att den finansiella styrningen är tillräcklig och att de 

åtgärder som vidtagits och planeras ger goda förutsättningar att upprätthålla en 

ekonomi i balans.  
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 Uppfyller resultatet i delårsrapporten de av fullmäktige fastställda målen för 

verksamheten? 

Vi bedömer att utvärderingen av verksamhetsmålen i årets delårsrapport har 

gjorts på ett överskådligt och informativt sätt. 

 Uppfyller delårsrapporten syftet att ge fullmäktige möjlighet att använda den 

som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av den samlade kommuna-

la verksamheten? 

Vår samlade uppfattning är att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller syftet 

att ge fullmäktige möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, led-

ning och kontroll av den samlade kommunala verksamheten. 

Vi vill framhålla kommunens snabba behandling av delårsrapporten i styrelsen 

och fullmäktige. 
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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, enligt kommunstyrelsens bedömning, fören-

liga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förut-

sättningar att målen kommer att uppnås? 

 Är resultaten i delårsrapporten, enligt kommunstyrelsens bedömning, fören-

liga 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 felaktigheter kan förekomma. 

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 

 Fullmäktigebeslut 
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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. 
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3 Granskningsresultat 

3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovis-
ningssed 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli vilket är i överens-

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

högst åtta månader. Resultatet för perioden januari – juli uppgår till -0,5 mnkr.  

Kommunens ekonomistyrningsregler anger följande för delårsrapporten: 

 Tidplan för ekonomiska uppföljningar/prognoser fastställdes av kommun-

styrelsen i februari månad. 

 Prognos 2/delårsrapport avser redovisningen per den 31 juli, inklusive 

kommunens helägda bostadsbolag, och behandlas av kommunstyrelsen un-

der augusti månad.  

Vad gäller anvisningar och interna föreskrifter så går sådana ut till förvaltningarna.  

Kommunens delårsrapport består förutom förvaltningsberättelse av resultaträk-

ning, balansräkning och kassaflödesanalys. Någon sammanställd redovisning i lik-

het med den i årsredovisningen upprättas inte i delårsrapporten, däremot redovisas 

koncernen Lekebergs Holding AB:s resultat- och balansräkning per 2011-06-30 

med kommentarer, samt information om LekebergsBostäder AB och Lekebergs 

Kommunfastigheter AB. För de i koncernen ingående bolagen lämnas även en års-

prognos. För räddningstjänstförbundet (Nerikes Brandkår) lämnas ingen informa-

tion.  

Uppställningsformen för resultaträkningen regleras i KRL. Dock kan detaljerings-

graden vara lägre i delårsrapporten än i årsredovisningen. Resultaträkningen i 

kommunens delårsrapport är uppställd på likartat sätt som i föregående årsredo-

visning. Uppgifter om utfallet för motsvarande period föregående år anges som jäm-

förelse. Prognos och avvikelse för år 2011 redovisas. Prognosen är upprättad enligt 

försiktighetsprincipen. Noter finns i tillräcklig omfattning. Periodens resultatet har 

kommenterats i anslutning till resultaträkningen enligt balanskravet. Periodisering 

har skett av väsentliga poster, med undantag av interkommunala ersättningar.   

Kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel. Jämförelse görs med mot-
svarande period 2010.  

Balansräkningens uppställning regleras i KRL. Detaljeringsgraden kan dock vara 

lägre än i årsredovisningen. Balansräkningen i kommunens delårsrapport redovisas 

i huvudsak på likartat sätt som i föregående årsredovisning. Jämförelsesiffror redo-

visas för motsvarande tidsperiod föregående år. Noter finns i tillräcklig omfattning. 

Ansvarsförbindelser har upptagits inom linjen. 
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Bedömning  

Vi bedömer att kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt.  

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

ningar för att delårsrapporten uppfyller de krav som KRL ställer. 

Utifrån gjord övergripande granskning av räkenskaperna bedömer vi att kommu-

nens ekonomiska resultat på -0,5 mnkr och ställning per 2011-07-31 i allt väsentligt 

är rättvisande. 

Vi bedömer att den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats i allt vä-

sentligt ger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen. Dia-

grammen som redovisas höjer värdet på den ekonomiska översikten. 

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

rapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt, med un-

dantag av interkommunala ersättningar. 

Vår samlade uppfattning är att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller syftet att 

ge fullmäktige möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och 

kontroll av den samlade kommunala verksamheten.  

Kommunens delårsrapport består förutom översiktlig redogörelse (förvaltnings-

berättelse) av resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. I delårs-

rapporten finns årsprognoser för de helägda bolagen med men för räddnings-

tjänstförbundet lämnas ingen information.  

Vad gäller anvisningar och interna föreskrifter så går sådana ut till förvaltningarna. 

En sammanställd redovisning upprättas inte i delårsrapporten, däremot redovisas 

en koncernredovisning för de helägda bolagen, samt information och  prognoser för 

samtliga bolag i tillräcklig omfattning. 
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3.2 God ekonomisk hushållning 

Kommunens mål utifrån god ekonomisk hushållning framgår av utvecklingsplanen 

som antogs av KF 2008-02-07. Målen redovisas även i ”Budget 2011 med ekono-

misk plan för 2012 -  2013.  

I delårsrapportens avsnitt ”Lekebergs kommuns ekonomi” redovisas de finansiella 

målen och uppföljningen av dessa . Verksamhetsmålen redovisas och följs upp un-

der kommunstyrelsen och respektive nämnd.  

3.2.1 Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 

som fastställts i budget 2011: 

Finansiellt mål, fastställt av full-
mäktige i budget 2011 

Utfall i prognos 2 
2011-07-31 

Måluppfyllelse 

Resultatet skall i snitt under en treårspe-
riod vara positivt och uppgå till en pro-

cent av skatteintäkter, generella statsbi-
drag och utjämning 

Resultatet var 
2009    +   6,5 mnkr 

2010    + 15,9 mnkr 
Resultatet efter prognos 

2 uppgår till – 0,5 mnkr 

och prognosen för helår 
till + 0,5 mnkr.     

Efter prognos 2 uppnås inte 
målet, men det förväntade 
årsresultatet visar att målet 
även uppnås för 2011. 

Årets investeringar och amorteringar 

skall finansieras av egna medel. 
 

Efter prognos 2 är målet 

infriat.     

Målet förväntas att infrias. 

Verksamhetens nettokostnad skall un-
derstiga 100 procent av skatter och bi-
drag. 

I delårsrapporten upp-
går verksamhetens net-

tokostnad till 100,3 %. 
 

Helårsprognosen visar att 
verksamhetens nettokostna-
der kommer att uppgå till 
99.9%, vilket innebär att 
målet uppnås. 
 

 

Utfallet i prognos 2 per 2011-07-31 visar att 2 av de finansiella målen inte helt upp-

nås, men att årsprognosen visar att samtliga finansiella mål kommer att uppnås.  

En fortsatt effektiv styrning av kommunens ekonomi innebär goda möjligheter till 

en fortsatt ekonomi i balans. Kommunens prognoser har under flera år utgått från 

försiktighetsprincipen. Detta har inneburit att utfallet vid årets slut har varit bättre 

än vad prognosen visar i delårsrapporten. 

 

3.2.2 Mål för verksamheten 
Kommunfullmäktige har under 2008 fastställt ett måldokument/Utvecklingsplan 

innehållande ett övergripande mål med 10 underliggande delmål. Det övergripande 

målet samt delmålen redovisas i förvaltningsberättelsen i delårsrapporten. I avsnit-
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tet ”Nämndredovisning” har en uppföljning och utvärdering gjort av respektive 

delmål. I de fall målet inte har uppnåtts lämnas information om när målet förväntas 

uppnås.  

I jämförelse med tidigare år är det positivt att till de olika delmålen i utvecklings-

planen har aktiviteter kopplats som anger hur målen skall uppnås. Detta framgår i 

budgeten för 2011.  Detta har skapat förutsättningar för att utvärderingar kan göras 

av de olika delmålen  

Bedömning  

Vi bedömer att utvärderingen av de finansiella målen som redovisas i delårsrappor-

ten ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Utifrån delårsrapportens prognosti-

serade resultat kommer samtliga finansiell mål att uppnås. 

Sammantaget bedömer vi att den finansiella styrningen är tillräcklig och att de åt-

gärder som vidtagits och planeras ger goda förutsättningar att upprätthålla en eko-

nomi i balans.  

Vi bedömer att utvärderingen av verksamhetsmålen i årets delårsrapport har gjorts 

på ett överskådligt och informativt sätt. 

 

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

I förvaltningsberättelsen redovisas även en omvärldsanalys med övergripande in-

formation om vad som påverkar kommunens ekonomi och verksamhet.  

I förvaltningsberättelsen redovisas utförligt kommunens ekonomi i form av ekono-

miska analyser av utfall och prognoser, samt olika nyckeltal.  

Dessutom finns en personalekonomisk redovisning. Där framgår att sjukfrånvaron 

under första halvåret 2011 har ökat i jämförelse med föregående år. Enligt KRL 5:1a 

saknas dock uppgifter om åldersfördelning och långtidssjukas andel av sjukfrånva-

ron. 

Förvaltningsberättelsen saknar uppgifter om pensionsförpliktelser och pensions-

medel, se RKR 7:1. 

Av driftredovisningen framgår att nämnderna förväntas lämna ett underskott på ca 

-3,6 mnkr vid årets slut. Underskottet beror till övervägande delen av högre kostna-

der än beräknat för livsmedel, väghållningen i början av året, satsningar på att 

minska ungdomsarbetslösheten, utbyggnaden av förskolan i Hidinge, samt högre 

kostnader för hyra och el för Kastanjen. 
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Det framgår att knappt 20 % har förbrukats av investeringsbudgeten. Dock förvän-

tas att beslutade investeringar ska genomföras under året. 

3.4 Resultatanalys 

Resultatanalysen får anpassas till granskningens omfattning. Nedan 

följer ett exempel på uppställning. 

Kommunens prognos för helåret pekar på ett positivt resultat, 0,5 mnkr, vilket är 

0,5 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror på: 

 Verksamhetens nettokostnad avviker negativt med -3,6 mnkr mot budget 

 Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 4,0 mnkr bättre än budgeterat 

 Finansnettot ligger i prognosen 0,1 mnkr bättre än budgeterat, framförallt 

de finansiella intäkterna förväntas bli högre än budget. 

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första sju månaderna, prognos för 

utfallet för året, budget 2011, samt avvikelsen mot budget.   

Resultaträkning och prognos 2011-07-31 
Utfall  
delår Prognos Budget 

Avv mot 
budget 

Verksamhetens intäkter 31,4 57,5 57,5 0 

Verksamhetens kostnader -206,1 -363,1 -359,5 -3,6 

Avskrivningar -2,6 -4,5 -4,5 0 

Verksamhetens nettokostnader -177,3 -310,0 -306,4 -3,6 

Skatteintäkter 147,7 258,0 254,0 4,0 

Generella statsbidrag 29.0 52,3 52,3 0 

Finansiella intäkter 0,2 0,9 0,7 0,1 

Finansiella kostnader  -0,6 -0,6 0 

Periodens/Årets resultat -0,5 0.5 0,0 0,5 

 

Kommunens resultat förväntas i stort sett bli som budgeterat. Om inget oförutsett 

inträffar så kommer resultatet att bli positivt. Nämndernas förväntade underskott 

på ca 3,6 mnkr uppvägs mot att skatteintäkterna blir högre än budgeterat. 

I övrigt redovisas på ett tillräckligt sätt i delårsrapporten större avvikelser mot bud-

get.  

3.5 Nämndernas budgetuppföljning och pro-
gnos 

I delårsrapporten presenteras också en uppföljning av nämndernas verksamhet och 

ekonomi i enlighet med kommunens anvisningar. Nämndernas verksamhetsberät-

telser ska bland annat innehålla avsnitt om ekonomiskt resultat, verksamhet inkl. 

väsentliga händelser, måluppfyllelse, verksamhetsmått och framtid.  
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Samtliga nämnder följer anvisningarna när det gäller utvärdering av måluppfyllel-

sen. Målen framgår av ”Utvecklingsplanen för Lekebergs kommun” daterad 2008-

02-07 och budget 2011. Nämnderna har gjort en uppföljning och utvärdering av 

dessa mål och i de fall målen ännu inte är uppfyllda informerat om vilka åtgär-

der/beslut som kommer att fattas för att uppnå målen.  

Information som saknas för både kommunstyrelsen och nämnderna är olika slag av 

verksamhetsmått som ännu inte tagits fram. 

Nämndsredovisningen omfattar även VA-verksamheten som fr.o.m. 2008 skall sär-

redovisas. VA-redovisningen följer övrig nämndsredovisning, samt att särskild re-

sultat- och balansräkning inkl. noter redovisas. Balansräkningen bör förtydligas så 

att det framgår om kommunen har en fordran alt. en skuld till abonnentkollektivet.  

 2011-09-08 
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Lars Wigström     
Uppdragsledare      

 


