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Revisionernas bedömning av delårsrapport 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per den 
2018-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårs-

rapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Bedömningen är baserad på en översiktlig 
granskning av delårsrapporten. Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kom-
munens delårsrapport: 

Utifrån vår översiktliga granskning är vår sammanfattande bedömning följande: 

• Det inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upp-
rättad i strid med lagens krav eller god redovisningssed i övrigt. 

De redovisade finansiella utfallen är i allt väsentligt förenliga med fullmäktiges mål för god eko-
nomisk hushållning och kommunen efterlever kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

• Om de redovisade verksamhetsutfallen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning, låter sig inte bedömas. 

Sedan föregående år har delårsrapportens innehåll begränsats och anpassats till Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation om delårsrapport. 

Med anledning av granskningsresultaten rekommenderas kommunen se över sina prognosmetoder och 

redovisningsprinciper i samband med delårsrapportering. Vidare bör mål och nyckeltal för god ekono-
misk hushållning i verksamhetsperspektivet utvecklas så att uppföljning, utvärdering och revision kan 
ske. 

Erling S nlund 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna översiktligt granskat kommunens 

delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. Uppdraget utgör en del av den årliga 

granskningen och är en obligatorisk uppgift för revisorerna enligt kommunallagen.  

 

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 om god ekonomisk hushållning 

som kommunfullmäktige fastställt i budget. Revisorernas bedömning av delårsrapporten och 

måluppfyllelsen avges i ett skriftligt utlåtande som de avlämnar till kommunfullmäktige i 

samband med delårsrapportens behandling. 

 

Utifrån vår översiktliga granskning är vår sammanfattande bedömning följande: 

 Det inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens 

delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav eller god redovisningssed i övrigt. 

 De redovisade finansiella utfallen är i allt väsentligt förenliga med fullmäktiges mål för 

god ekonomisk hushållning och kommunen efterlever kommunallagens krav på en 

ekonomi i balans. 

 Om de redovisade verksamhetsutfallen är förenliga med fullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning, låter sig inte bedömas. 

Sedan föregående år har delårsrapportens innehåll begränsats och anpassats till Rådet för 

kommunal redovisnings rekommendation om delårsrapport. 

Med anledning av granskningsresultaten rekommenderas kommunen se över sina 

prognosmetoder och redovisningsprinciper i samband med delårsrapportering. Vidare bör 

mål och nyckeltal för god ekonomisk hushållning i verksamhetsperspektivet utvecklas så att 

uppföljning, utvärdering och revision kan ske. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kommuner är ska enligt Lag om kommunal redovisning (KRL) upprätta minst en 
delårsrapport. Den ska omfatta minst sex och högst åtta månader samt avse tiden från årets 
början. 
Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat om god ekonomisk hushållning. Revisorernas skriftliga 
bedömning ska bifogas delårsrapporten. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att översiktligt bedöma om: 

 

 Delårsrapporten upprättats enligt lag om kommunal redovisning och god 

redovisningssed som den kommer till uttryck i Rådet för kommunal redovisnings 

rekommendation 22 Delårsrapport (RKR 22). 

 De verksamhetsmässiga- och finansiella utfallen är förenliga med fullmäktiges mål för 

god ekonomiskhushållning. 

 Kommunen efterlever kommunallagens krav på ekonomi i balans. 

Granskningen har 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 varit fullständig utesluter den inte att andra än 

här framförda felaktigheter kan förekomma. 

2.3. Genomförande 

Granskningen har utförts genom: 

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av relevanta dokument 

 Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2018-08-31 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. 

Granskningens resultat har presenterats för kommunledningen den 16 oktober var efter 
delårsrapporten har rättats. Rättelserna har beaktats i denna revisionsrapport. 
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2.4. Revisionskriterier 

Granskningen av delårsrapporten sker mot bestämmelser i kommunallagen rörande god 
ekonomisk hushållning och ekonomi i balans. 
När det gäller räkenskaperna sker granskning mot bestämmelser i Lag om kommunal 
redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 Delårsrapport. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Delårsrapportens innehåll 

Kommunens delårsrapport består av en förkortad förvaltningsberättelse, resultat- och 
balansräkning för kommunen och kommunkoncernen, drift- och investeringsredovisning samt 
kommentarer till nämnderna och de kommunala företagens ekonomiska utfall.  
 
I delårsrapporten ingår ingen kassaflödesanalys vilket heller inte är ett krav enligt KRL eller 
RKR 22. 
 
Jämfört med tidigare års delårsrapporter, som varit lika omfattande som årsredovisningen, 
har innehållet i årets delårsrapport begränsats, främst vad gäller utrymmet för nämnderna till 
att mer fokusera på helheten. Förändringen är helt i linje med RKR:s rekommendation för 
delårsrapport och ger enligt vår bedömning en mer informativ delårsrapport. 
 
Sammantaget bedömer vi att delårsrapporten innehåll motsvarar RKR 22:s krav på minimi-
innehåll, vilka är väsentligt lägre satta än kraven på en årsredovisning. 

3.2. Förkortad förvaltningsberättelse 

Enligt RKR 22 utgör minimiinnehållet i en förkortad förvaltningsberättelse av: 
 

 Händelser av väsentlig betydelse 
 Förväntad utveckling 
 En samlad och övergripande bild av kommunens investeringsverksamhet 
 Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig budgeten för verksamheten 
 Samlad bedömning av hur målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna 

uppnås 
 Bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen 
 Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats/avgränsats samt vilka 

juridiska personer den består av och hur den förändrats under delårsperioden. 
 
Vi bedömer sammantaget att den förkortade förvaltningsberättelsen motsvarar kraven i RKR 
22. Vidare bedömer vi att fullmäktiges verksamhetsmål för ”god ekonomisk hushållning” samt 
kommunstyrelsens utvärdering av dessa är i behov att utveckling. Beskrivningen av den 
”förväntade utvecklingen” kan utvecklas genom att information hämtas och sammanställs ur 
kommens budget, planer och prognoser etc. 

3.3. Resultat- och balansräkning 

De finansiella rapporterna ska upprättas enligt följande: 
 

 En balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut och jämförelsetal för närmast 
föregående räkenskapsårs utgång. 

 En resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period 
närmast föregående räkenskapsår, helårsprognos samt årsbudget. 

 Den kommunala koncernens räkenskaper ska presenteras jämte kommunens om 
omsättning eller omslutning i företagen uppgår till 30 % av omsättning eller 
balansomslutning i kommunkoncernen.  

 
Vi bedömer att ovanstående krav efterlevs. 
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Kommentarer: 

 Delårsperioden resultatförbättring på 6 mkr är i sin helhet hänförbar till Skatt och 
Statsbidrag som tillsammans ökat med 9,4 mkr. Verksamhetens nettokostnader har 
ökat med 4,0 mkr. 

 Prognosen på årets resultat: 4 mkr är 0,8 mkr lägre än fjolårets utfall och 4 mkr bättre 
än budgeterat. 

 
I den finansiella analysen lämnas inte tillräckliga förklaringar till den stora minskningen av 
verksamhetens intäkter -17,5 mkr och Verksamhetens kostnader 13,5 mkr. 

3.4. Rättvisande räkenskaper 

3.4.1. Utfall 

Vi har översiktligt granskat tillämpade redovisningsprinciper och ett urval av poster vad avser 
värdering och periodisering och gjort följande iakttagelser: 
 

 Mellan Maskiner och inventarier i delårsrapporten och huvudbok finns en avvikelse 
på 0,8 mkr. Avvikelsen synes härröra från Övriga materiella anläggningstillgångar 
(konst) som är inräknade två gånger. 

 Kundfordringar är reserverade för osäkra fordringar vid årsbokslutet. Samma 
reservering kvarstår oförändrad i delårsbokslutet. 

 Upplupna timlöner är uppbokade vid årsbokslut. Samma belopp kvarstår oförändrat i 
delårsbokslutet 

 Aktivering av investeringar sker endast en gång per år, i samband med årsbokslut 
och avskrivningar påbörjas därför först året efter de tagits i bruk.  

 

3.4.2. Prognos 

Delårsrapportens redovisade resultatprognos bygger i huvudsak på nämndernas prognoser. 
Dessa bygger i sin tur inte på några bestämda kalkylregler utan tas fram på de sätt de själva 
bestämmer.  
 
För en utomstående verkar förhållandet att första 8 månaderna resulterat i ett positivt resultat 
på 30,3 mkr och att de sista fyra månaderna enligt prognosen ska resultera i ett negativt 

2018 2017 2018 2018 2017 Jfr delårs- Jfr progn. vs Jfr progn. vs Månadsutfall

Jan-Aug, utfallJan-Aug, utfall Prognos Budget Utfall utfall fg å utfall budget Jan - Aug 2018

Verksamhetens intäkter 116 624 133 695 155 192 163 962 197 132 -17 071 -41 940 -8 770 14 578

 - Varav jämförelsestörande

Verksamhetens kostnader -371 285 -384 780 -581 186 -592 516 -602 906 13 495 21 720 11 330 -46 411

 - Varav jämförelsestörande

Avskrivingar -11 005 -10 525 -16 629 -16 629 -20 123 -480 3 494 0 -1 376

Verksamhetens nettokostnader -265 666 -261 610 -442 623 -445 183 -425 897 -4 056 -16 726 2 560 -33 208

Skatteintäkter 204 404 200 036 305 776 305 781 301 624 4 368 4 152 -5 25 551

Generella statsbidrag och utjämning 90 298 85 235 139 263 138 056 127 881 5 063 11 382 1 207 11 287

Finansiella intäkter 1 486 1 069 1 800 1 400 1 359 417 441 400 186

Finansiella kostnader -197 -4 -250 -51 -231 -193 -19 -199 -25

Resultat för extraordinära poster 30 325 24 726 3 966 3 4 736 5 599 -770 3 963 3 791

RESULTATRÄKNING
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resultat på -26,3 mkr för att årets resultat beräknas bli 3,9 mkr. Det stora resultattappet 
förklaras inte på ett godtagbart sätt i delårsrapporten.  
 
En förutsättning för att kunna göra säkra prognoser är dels att man mäter utfallet för perioden 
med hög precision, dels att man tillämpar träffsäkra prognosmetoder. Till kommande år bör 
kommunen utveckla både delarna. Det kan dels ske genom att man tar fram rutiner och en 
”ekonomihandbok” med regler/metoder för hur prognoser på olika kostnads- och 
intäktsposter ska beräknas samt fasta rapporter som stöder prognosarbetet. 

3.4.3. Tilläggsupplysningar 

För att förstå utvecklingen under den aktuella rapportperioden ska tilläggsupplysningar 
lämnas i delårsrapporten. Bland annat ska kommentarer till säsongsvariationer lämnas.  
 
Av delårsrapportens resultaträkningar framgår att årets första åtta månader och sista fyra 
månader har stor säsongsvariation (eller att något jämförelsestörande kommer att hända 
under prognosperioden).  
 
Tilläggsupplysningar som förklarar ovanstående säsongvariation saknas i delårsrapporten 

3.4.4. Redovisningsprinciper 

Samma redovisningsprinciper ska tillämpas i delårsrapporten som vid upprättandet av 
årsredovisningen. De värderingar och periodiseringar mm som görs kan dock i högre grad än 
vid årsredovisningens upprättande grunda sig på uppskattningar och bedömningar och en 
något lägre grad av precision kan accepteras vid delårsrapportens upprättande.  
 
Läsaren av delårsrapporten förutsätts ha tillgång till senaste årsredovisning. Därför räcker 
det om avsnittet: ”Upplysningar om redovisningsprinciper” beskriver de avvikelser och 
förenklingar som gjorts i delårsrapporten.  
 
I delårsrapporten anges att samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen har 
tillämpats med förenklingar vad avser kundfordringar, löneskulder och investeringar 
(avskrivningar). 

3.5. God ekonomisk hushållning 

3.5.1. Finansiella mål 

Fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning framgår i dokumentet: Mål och 
resursplan. Fullmäktige har antagit fyra finansiella mål som alla följs upp i delårsrapporten. 
Kommunen bedömer målen för resultatnivå och eget kapital samt kostnadsutveckling, 
investeringar och underhåll nås. Soliditetsmålet på 65 % nås om man inte beaktar hela 
pensionsåtagandet. 
 
Vi bedömer att delårsrapportens utfall i allt väsentligt är förenliga med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv.  
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3.5.2. Verksamhetsmål 

Fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv framgår i 
dokumentet: Mål och resursplan där fyra övergripande mål anges. Dessa är: 
 

 Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
 Långsiktig hållbar utveckling 
 God ekonomisk hushållning 
 Attraktiv arbetsgivare 

 
Kommunstyrelsen utvärderar målen i delårsrapporten och bedömer att verksamhetens utfall 
är förenlig med dessa mål. 
 
Eftersom en del av utfallen för målen inte är mätta och vissa inte går att mäta kan vi inte med 
delårsrapportens som grund göra någon bedömning av om verksamhetsutfallen är förenliga 
med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. 
 
Till kommande år bör mål och nyckeltal för god ekonomisk hushållning i verksamhets-
perspektivet utvecklas så att uppföljning, utvärdering och revision kan ske. 

3.5.3. Balanskravet 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en budget i balans, d.v.s. budgeterade intäkter som 
överstiger kostnaderna. Om utfallet blir att kostnaderna överstiger intäkterna ska 
underskottet återställas. Avsteg från balanskravet kan ske genom att fullmäktige åberopar 
synnerliga skäl. Det kan ske redan vid budgettillfället. 
 
Kommunen uppfyller balanskravet i den meningen att delårsutfallet och det prognostiserade 
årsutfallet är positivt. Även kommunens budget för 2018 är i balans.  
 
Vi bedömer att kommunen efterlever kommunallagens krav på en ekonomi i balans, 
 
 
 
Arvidsjaur den 22 oktober 2018 
 
 
 
PerÅke Brunström   
EY 
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