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1 Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens

delårsrapport för perioden 2013-01-01 – 2013-07-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk

del av revisionsplanen för år 2013.

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. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till

kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.

Resultatet för perioden är positivt + 1,1 mnkr (+7,0 mnkr), vilket är 5,9 mnkr sämre än

motsvarande period föregående år. Prognosen i kommunens delårsrapport visar för helåret

ett underskott på 5,8 mnkr. Det görs ingen bedömning av resultatet enligt balanskravet i

delårsrapporten.

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:

 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 översiktlig granskning av räkenskaperna bedömer vi att kommunens

ekonomiska resultat på + 1,1 mnkr och ställning per 2013-07-31 i allt väsentligt är

rättvisande.

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

förutsättningar 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.

 Uppfyller resultatet i delårsrapporten de av fullmäktige fastställda finansiella målen?

Vi bedömer att utvärderingen av de finansiella målen som redovisas i delårsrapporten

ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Utifrån delårsrapportens prognostiserade

resultat kommer ett av tre finansiella mål att uppnås.

Vi vill påpeka att det är viktigt att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna

och att budgeten måste hållas för att de finansiella målen ska nås.

 Uppfyller resultatet i delårsrapporten de av fullmäktige fastställda målen för

verksamheten?

Vår översiktliga granskning visar på att målen avseende verksamheten som fastställts

av kommunfullmäktige i budget 2013 beskrivs under respektive nämnd/styrelse. Det

saknas dock en översiktlig bedömning huruvida målen har uppfyllts eller bedöms

uppfyllas vid årets slut.
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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 fullmäktige beslutat.

Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet 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 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 information 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

 Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning

2.4 Metod
Granskningen har utförts genom:

- Intervjuer med berörda tjänstemän
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- Analys av relevanta dokument

- Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den

omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa ett rättvisande resultat

- Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos 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

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

fullmäktige ges tillräckliga förutsättningar för att bedöma periodens måluppfyllelse.

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan mer

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

substansgranskning. Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret.
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3 Granskningsresultat

3.1 Rättvisande räkenskaper och god
redovisningssed

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli vilket är i

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

högst åtta månader. Resultatet för perioden januari – juli uppgår till 1,1 mnkr.

Kommunens ekonomistyrningsregler anger följande för delårsrapporten:

 Riktlinjer och tidplan för ekonomiska uppföljningar/prognoser fastställdes av

kommunstyrelsen i oktober 2012.

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

helägda bostadsbolag, och behandlas av kommunstyrelsen under augusti månad.

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

Kommunens delårsrapport består förutom förvaltningsberättelse av resultaträkning,

balansräkning och kassaflödesanalys. Någon sammanställd redovisning i likhet med den i

årsredovisningen upprättas inte i delårsrapporten, däremot redovisas koncernen Lekebergs

Holding AB:s resultat- och balansräkning per 2013-06-30 med kommentarer, samt

information om LekebergsBostäder AB och Lekebergs Kommunfastigheter AB. För de i

koncernen ingående bolagen lämnas även en årsprognos. För de andra bolagen och

kommunalförbund Lekebergs kommun har andel i lämnas ingen information.

Uppställningsformen för resultaträkningen regleras i KRL. Dock kan detaljeringsgraden

vara lägre i delårsrapporten än i årsredovisningen. Resultaträkningen i kommunens

delårsrapport är uppställd på likartat sätt som i föregående årsredovisning. Uppgifter om

utfallet för motsvarande period föregående år anges som jämförelse. Prognos och avvikelse

för år 2013 redovisas.

Vi har granskat ett urval poster bl.a. periodiseringar som är gjorda i samband med

delårsrapporten och konstaterar att en del periodiseringar inte har bokförts skarpt i

redovisningen. Dessa poster är både positiva respektive negativa för delårets resultat och tar

ut varandra så att nettoeffekten inte påverkar utfallet väsentligt. Däremot har posterna

beaktats i prognosen på helår. Noter finns i tillräcklig omfattning.

Kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel. Jämförelse görs med
motsvarande period 2012.

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 redovisas för motsvarande

tidsperiod föregående år. Noter finns i tillräcklig omfattning. Ansvarsförbindelser har

upptagits inom linjen.

Bedömning

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

redovisningssed i övrigt.
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Vår bedömning är vidare att de föreskrifter och anvisningar som finns ger förutsättningar

för att delårsrapporten uppfyller de krav som KRL ställer. Anvisningarna skickas ut till

förvaltningarna.

Utifrån gjord översiktlig granskning av räkenskaperna bedömer vi att kommunens

ekonomiska resultat på + 1,1 mnkr och ställning per 2013-07-31 i allt väsentligt är

rättvisande.

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

information om den ekonomiska situationen och utvecklingen.

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 (förvaltningsberättelse)

av resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. En sammanställd redovisning

upprättas inte i delårsrapporten, däremot redovisas en koncernredovisning för de helägda

bolagen, samt information och årsprognoser i tillräcklig omfattning.

3.2 Resultatanalys
Prognosen för helåret pekar på ett negativt resultat, - 5,1 mnkr, vilket är 5,8 mnkr sämre än

budgeterat. Avvikelsen beror på:

 Verksamhetens nettokostnad avviker med -7,4 mnkr mot budget

 Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 1,6 mnkr lägre än budgeterat

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första sju månaderna 2013, prognos för

utfallet för året samt avvikelsen mot budget.

Resultaträkning och prognos
2013-07-31 Utfall

delår Prognos Budget
Avv mot

budget

Verksamhetens intäkter 34,5 67,1 67,1 0,0

Verksamhetens kostnader -226,4 -403,7 -396,3 -7,4

Avskrivningar -2,9 -5,0 -5,0 0,0

Verksamhetens nettokostnader -194,8 -341,6 -334,2 -7,4

Skatteintäkter 160,4 273,5 271,9 1,6

Generella statsbidrag 35,4 62,0 62,0 0,0

Finansiella intäkter 0,2 1,5 1,5 0,0

Finansiella kostnader 0,0 -0,5 -0,5 0,0

Periodens/Årets resultat 1,2 -5,1 0,7 -5,8

Kommunens resultat förväntas enligt kommunens delårsrapport understiga det budgeterade

resultatet med ca 6,0 mnkr. Verksamhetens kostnader är 7,4 mnkr sämre än budgeterat.

Vård- och omsorgsnämnden som prognostiserar ett underskott om 5,8 mnkr och kultur- och

bildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr.

Skatteintäkterna prognostiserar blir 1,6 mnkr bättre än budgeterat.
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I övrigt redovisas på ett tillräckligt sätt i delårsrapporten större avvikelser mot budget.

Det görs ingen bedömning av resultatet enligt balanskravet i delårsrapporten.

3.3 God ekonomisk hushållning

3.3.1 Finansiella mål

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som

fastställts i budget 2013:

Finansiellt mål, fastställt av
fullmäktige i budget 2013

Prognos 2013 Måluppfyllelse,
kommunens bedömning

Resultat ska i genomsnitt under en
treårsperiod vara positivt och uppgå till en
procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning. För 2013 är målet
0,2 procent av skatter och bidrag.

Resultatet för 2013
förväntas bli negativt.
Prognosen är – 5,1 mnkr.

Prognosen pekar på att målet
inte kommer att nås.

Årets investeringar och amorteringar ska
finansieras av egna medel.

Inga nya lån tar tagits upp
eller planeras under året.

Prognoser pekar på att målet
kommer att nås.

Verksamhetens nettokostnad ska understiga
100 procent av skatter och bidrag.

Prognosen visar att
verksamhetens
nettokostnad kommer att
uppgå till 101,8 procent av
skatter och bidrag.

Prognosen pekar på att målet
inte kommer att nås.

Prognosen i delårsrapporten visar att ett av de tre finansiella målen uppnås vid årets slut.

Kommunens prognoser har under flera år utgått från försiktighetsprincipen. Detta har

inneburit att utfallet vid årets slut i regel har varit bättre än vad prognosen visar i

delårsrapporten. Nu visar två förvaltningar underskott i prognosen.

Bedömning

Vi bedömer att utvärderingen av de finansiella målen som redovisas i delårsrapporten ger

en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Utifrån delårsrapportens prognostiserade resultat

kommer ett av tre finansiell mål att uppnås.

3.3.2 Mål för verksamheten

I Lekebergs kommuns budget för 2013 har kommunfullmäktige fastställt en utvecklingsplan

med mål inom sju olika områden. Hur kommunen mäter att dessa mål fastställs i

nämnder/styrelse. Det görs ingen koppling till god ekonomisk hushållning.

Målen för verksamheten beskrivs i delårsrapporten under avsnitten för respektive

nämnd/styrelse där nuläge och framtid beskrivs för nämndmålen. Det görs ingen

bedömning om målen är uppfyllda eller bedöms uppfyllas vid årets slut. Det görs heller

ingen översiktlig bedömning av målen som kommunfullmäktige har fastställt.

Vi noterar att några av målen behöver tydliggöras och konkretiseras förslagsvis med

nyckeltal eller liknande för att fullmäktige ska ges möjlighet att bättre förstå och kunna

bedöma måluppfyllelsen.
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Bedömning

Vår översiktliga granskning visar på att målen avseende verksamheten som fastställts av

kommunfullmäktige i budget 2013 beskrivs under respektive nämnd/styrelse. Det saknas

dock en översiktlig bedömning huruvida målen har uppfyllts eller bedöms uppfyllas vid

årets slut.

3.4 Nämndernas budgetuppföljning och
prognos

I delårsrapporten presenteras en uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi i

enlighet med kommunens anvisningar. Nämndernas verksamhetsberättelser ska bland

annat innehålla avsnitt om ekonomiskt resultat, verksamhet – måluppfyllelse – framtid

samt nyckeltal.

Prognosen för nämndernas driftredovisning 2013 visar att avvikelsen i prognosen mot

budget är negativ totalt sett, det beror främst på att vård- och omsorgsnämnden

prognostiserar ett underskott om 5,8 mnkr och att kultur- och bildningsnämnden

prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr.

Här är det enligt vår bedömning viktigt att anpassa verksamheten till de ekonomiska

ramarna och att budgeten måste hållas för att de finansiella målen ska nås. Både vård- och

omsorgsnämnden och kultur- och bildningsnämnden har kommit med förslag till

reduceringar och åtgärder för att minska kostnaderna som presenterats i samband med

delårsrapporten.

Samtliga nämnder följer anvisningarna när det gäller utvärdering av måluppfyllelsen. Målen

framgår av utvecklingsplanen antagen av kommunfullmäktige 2012-04-19 och som finns

presenterad i ”Lekebergs kommun budget 2013”. Nämnderna har gjort en uppföljning av

dessa mål genom att beskriva nuläge och framtid.

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

särredovisas. VA-redovisningen följer övrig nämndsredovisning, samt att särskild resultat-

och balansräkning inkl. noter redovisas. Balansräkningen bör förtydligas så att det framgår

om kommunen har en fordran alt. en skuld till abonnentkollektivet.

2013-09-17

__________________________ ___________________________
Anna Gröndahl Fredrik Alm
Projektledare Uppdragsledare


