Alvesta
l'iommun
Revisorerna
Till
Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport
per 2019-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska
biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad
revisionsrapport som utarbetats av PwC.
Vi bedömer att:
■
■
■
■
■

Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed.
Räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och ställning per
den 31 augusti 2019
Balanskravet kommer inte att uppfyllas enligt prognosen.
Det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt
i budget för år 2019.
Måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen är delvis förenligt med de av fullmäktige
fastställda målen i budget för år 2019.

Kommunens ekonomiska situation bedöms som oroande. Verksamhetens resultat
prognostiseras till - 37 mnkr. Därutöver allt för hög nettokostnadsutveckling i relation till
utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att nämnderna prognostiserar en
negativ budgetavvikelse på -47 mnkr.
Alvesta den 21 oktober 2019

Anna Haglund

Britt Nielsen
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Sarnrnanfattni.ng
PwC har på uppdrag
munens

av kommunens

delårsrapport

obligatorisk

för perioden

del av revisionsplanen

Syftet med den översiktliga
sin bedömning

förtroendevalda

redovisningssed

översiktligt

20'1 9-01-01 - 2019-08-31.

Uppdraget

granskat

kom-

ingår som en

för år 2019.

granskningen

av om delårsrapporten

är att ge kommunens

är upprättad

samt om det prognostiserade

kommunfullmäktige

revisorer

i enlighet

resultatet

revisorer

ett underlag

för

med lagens krav och god

är förenligt

med de mål som

fastställt.

Med utgångspunkt

från ställda revisionsfrågor

lämnas följande

sammanfattande

revision-

ella bedömning:
Har delårsrapporten

Vi bedömer

upprättats

enligt

att delårsrapporten

lagens

i allt väsentligt

god redovisningssed

i övrigt. Bedömningen

kommer

för år 2019.

att uppfyllas

Delårsresultatet

överskott

värdering

av finansiella

gnostiseras

förklaras

god

är upprättad

motsvarande

till -37 (exkl. finansiella

poster).

Därutöver

sen säkerställer

och generella

budgetawikelse

att de nämnder

mot budget vidtar åtgärder.

Vi bedömer
vilka effekter

på +19 mnkr,
gällande

Verksamhetens

resultat

pro-

alltför hög nettokostnadsutveckling
statsbidrag

samt nämndernas

be-

på -47 mnkr. Det är av vikt att kommunstyrel-

som prognostiserar

som allt för vaga avseende

krav och
inte

42 mnkr.

som oroande.

av skatteintäkter

med lagens

är att balanskravet

redovisningsprinciper

bedöms

negativa

i enlighet

för helåret ett resultat

avseende

situation

samlade

redovisningssed?

i delårsrapporten

av förändringar

placeringar,

ekonomiska

i relation till utveckling
räknade

och

uppgår till 60 mnkr och prognosen

Beräknat

Kommunens

krav

väsentliga

att de åtgärder
de förväntas

ekonomiska

som redovisas

awikelser

i delårsrapporten

ge.

Är resultaten i de1årsrapporten förenliga med de av fullmäktige faststäl1da målen för god
ekonomisk hushå!lning, d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att uppnås?
Vi bedömer

att det prognostiserade

mäktige fastställt
Vi bedömer,

utifrån delårsrapportens

Å #/»

återrapportering,

med de av fullmäktige

Vi ser det som angeläget

fi1

är förenligt

med de finansiella

mål som full-

i budget 20'19.

utfall delvis är förenligt

heten gällande

resultatet

att kommunstyrelsen

de mål som inte bedöms

fastställda

att verksamhetens

prognostiserade

målen i budget 2019.

säkerställer

att åtgärder

vidtas i verksam-

uppfyllas.

2

Nn}edning

L

1.1.

Bakgrund

Fullmäktige
handling
Denna

ska behandla

minst en delårsrapport

av delårsrapporten
granskning

per år. I samband

ska även revisorerna

utgör underlag

bedöma

för det utlåtande

med fullmäktiges

resultatet

be-

i delårsrapporten.

som revisorerna

ska lämna

till fullmäk-

tige.
Delårsrapporten
kenskapsåret
munens

ska omfatta

en period

och den ska innehålla

verksamhet

och resultat

Kommunen

skall formulera

hushållning

i budgeten.

av minst

hälften

en översiktlig

sedan

redogörelse

föregående

verksamhetsmässiga

Dessa

och högst två tredjedelar
för utvecklingen

räkenskapsårs
och finansiella

mål ska sedan

följas

av räav kom-

utgång.
mål för god ekonomisk

upp i delårsrapport

och årsredovis-

ning.
Revisionsobjekt
4.2.

Syfte

är kommunstyrelsen
och

som är ansvarig

för delårsrapportens

upprättande.

Revisionsfrågor

Granskningen
syftar till att ge revisorerna
underlag för sin skriftliga bedömning
vilken
biläggas delårsrapporten
i samband
med fullmäktiges
behandling
av densamma.
Granskningen

ska besvara

följande

Har delårsrapporten
Är resultaten

1.3.

revisionsfrågor:

upprättats

enligt

i delårsrapporten

för god ekonomisk
uppnås?

skall

lagens

förenliga

hushållning,

krav och god redovisningssed?

med de av fullmäktige

d.v.s. finns förutsättningar

fastställda

att målen

målen

kommer

att

Revisionskriterier

Följande

kriterier

används

i granskningen:

*

Kommunallag

*

Lag om kommunal

*

Rådet

*

Fullmäktiges

beslut

*

Fullmäktiges

anvisningar

1.4.

och

översiktlig

granskning

*

förvaItningsberätteIsens

*

hur kommunen

och redovisning

redovisnings
avseende

(LKBR)

rekommendation

god ekonomisk

avseende

R17, Delårsrapport

hushållning

delårsrapport

metod

av delårsraooorten

*

målen

bokföring

för kommunal

Avgränsning

Granskninaen

(KL)

omfattar:

av den finansiella

redovisar

för god ekonomisk

delen

av delårsrapporten

per 2019-08-31,

innehåll,
hur väl det prognostiserade
hushållning

(finansiella

resultatet

är förenligt

och verksamhetsmässiga

med
mål).

il

3

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
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 till den information som
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan
förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i
övrigt har.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen
mäktige behandlar delårsrapporten 2019-10-29.
Rapportens

innehåll har sakgranskats

2019-10-15

och full-

av ekonomichef.

il
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2.

Nakttage}ser

oeh

bedömningar
2.1.
2.1. 1.

Lagens

krav och god redovisningssed

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Delårsrapporten
består av en förvaItningsberätteIse
samt resultaträkning, balansräkning och noter. Kommunens resultat för perioden uppgår till 60 mnkr (61 mnkr år 2018). Prognos för helår
uppgårtill 18,7 mnkr. Tas hänsyn till verksamhetens resultat dvs årets resultat exklusive
finansnetto redovisar kommunen ett resultat för perioden på 7,1 mnkr och prognostiserar
ett underskott på 36,9 mnkr.
Resultatet i kommunkoncernen
Kommunstyrelsen

uppgår till 77,9 mnkr (105 mnkr)

har överlämnat

rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.

Förvaltningsberättelse
FörvaItningsberätteIsen
innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.
Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet
utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs.
I redovisningen
ordinarie

anges att antalet anställda har ökat. Sjukfrånvaron

har ökat till 6,3 % av

arbetstid.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 18,7 mnkr vilket är
8,7 mnkr bättre än budgeterat.
Nämnderna prognostiserar ett underskott om 47 mnkr jämfört med budget. Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott med 2'1 mnkr, nämnden för arbete och lärande ett
underskott med 19 mnkr och utbildningsnämnden
ett underskott med 1l mnkr. Orsakerna
till awikelserna jämfört med budgeten beskrivs i varierande grad i delårsrapporten. Åtgärder för att nå en budget i balans redovisas endast till viss del.
En bedömning av baIanskravsresuItatet
utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets
prognostiserade resultat förväntas kommunen inte redovisa en ekonomi i balans för år
2019. BaIanskravsresuItatet
uppgår till -28 mnkr. Någon beskrivning kring åtgärder för att
återställa baIanskravsresuItatet framgår inte.
Finansiella

rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt
RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal
i enlighet med rekommendationen.
Kommunen upprättar även sammanställd redovisning.

Mljl@ö
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Från och med räkenskaperna
2019 tillämpas LKBR (Lag om kommunal bokföring och
redovisning) vilket innebär att kommunen gjort förändringar i förhållande till tidigare redovisningsprinciper.
Väsentlig förändring för kommunen avser redovisning av verkliga värden av finansiella instrument. Jämförelsetalen
för föregående år har omräknats enligt de
nya redovisningsprinciperna
samt justeringar har gjorts av ingående balanser till följd av
övergången till Lag om kommunal bokföring och redovisning.
Alvesta
sed.

kommun

uppger i sina redovisningsprinciper

Vid granskningen
av periodens
väsentliga awikelser
noterats:

resultat-

några avsteg från god redovisnings-

och balansräkning

för kommunen

har följande

*

I kommunens redovisningsprinciper
redovisas öppet att 2018 års semesterlöneskuld och okompenserad
övertid använts, vilket awiker mot god redovisningssed.
Förfarandet innebär att periodens förändring inte redovisas i resultaträkningen.

*

Kommunen awiker från RKR:s rekommendationer
gällande expIoateringsredovisning. ExpIoateringsprojektet
Orrakullen redovisas som anIäggningstilIgång,
korrekt
hantering är att projektet klassificeras som omsättningstillgång
i de delar som avser exploatering. AnIäggningstiIIgångar
kopplade till projektet behöver särredovisas och aktiveras som anIäggningstiIIgång.
Kommunen behöver vidare utreda ifall
det finns nedskrivningsbehov.

*

Likt tidigare redovisas samtliga hyresavtal med Allbohus som operationell leasing.
När det gäller hyra av verksamhetsfastigheter
där hyresperioden
omfattar större
delen av leasingobjektets
ekonomiska
livslängd ska avtalen redovisas som finansiell leasing. Detta påverkat kommun särskilt då kommunen hyr verksamhetsfastigheterna. Översyn och tillämpning av rekommendationen
behöver ske.

*

Verksamhetens
nettokostnader
har under året ökat med 6,6 % (5,9 %) och ska
jämföras med ökningeri av skatteintäkter
och generella statsbidrag som ökat med
3,2 %.

Noter

Redovisningsprinciper
2Å.2.

för delårsrapporten

anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.

Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten
i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed
i övrigt. Bedömningen
i delårsrapporten
är att balanskravet
inte
kommer att uppfyllas för år 2019.
Rådet för kommunal
derar att en översyn

redovisning har beslutat om nya rekommendationer.
Vi rekommenav dessa sker i samband med upprättandet av årsredovisningen.

Kommunens ekonomiska situation bedöms som oroande. Verksamhetens
resultat prognostiseras till -37 (exkl. finansiella poster). Därutöver alltför hög nettokostnadsutveckIing
i relation till utveckling av skatteintäkter
och generella statsbidrag samt nämndernas beräknade samlade negativa budgetawikelse
på -47 mnkr. Det är av vikt att kommunstyrelsen säkerställer att de nämnder som prognostiserar
väsentliga ekonomiska awikelser
mot budget vidtar åtgärder. Vi bedömer att de åtgärder som redovisas i delårsrapporten
som allt för vaga avseende vilka effekter de förväntas ge.

J:I,
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2.2.

God

ekonomisk

Kommunfullmäktige
finansiella

mål

2.2.1.

hushållning

har fastställt
och

mål

och

budget

2019

med

plan

2020-2021

innehållande

verksamhetsmål.

Iakttagelser

Finansiella

mål

I delårsrapporten
redovisning

Årets

görs
kring

resultat

täkter,

i förhållande

ekonomisk

rella statsbidrag

ska minst

resultat

avstämning
för

till skattein-

utjämning

SjäIvfinansieringsgrad
(årets

en överskådlig

måluppfyllelsen

och geneuppgå

cent av nettoinvesteringarna).

mot

kommunens

jan-aug

Kommunen

lämnas

finansiella

mål.

Prognosen

pekar

Någon

inte.

prognostiserar

ett resultat på 115 %.

målet

på att

uppnås.

till O,8

investeringar

och avskrivningar

perioden

Kommunen
i pro-

Mål 50,5

prognostiserar

självfinansieringsgrad

Prognosen

Om

målet

pekar

på att

uppnås.

55,8 %.

y,
SjäIvfinansieringsgrad
(årets

resultat

investeringar

och avskrivningar

Kommunen
i pro-

cent av nettoinvesteringarna).Varav
skattefinansierad

verksamhet.

Låneskuld.

på låneskulden

bedömas

Nivån

som en helhet

kommunkoncernen
bolagen)
behov

av planering

Mål: Utifrån
ingen

nyupplåning

målet

pekar

på att

uppnås.

85,4 %.

ska
hela

Kommunen
ingen

de kommunala

ska även

tas till

av amorteringar.

planerad

nyupplåning

Prognosen

om

Mål 83.3

inom

(inkl.

och hänsyn

prognostiserar

självfinansieringsgrad

prognostiserar

nyupplånning

munen.

Bolagen

Prognosen

i kom-

målet

pekar

på att

uppnås.

prognostise-

rar nyupplånning

om 20 mnkr

och amortering

om 23 mnkr.

investeringsnivå,
i kommunen,

158 mnkr

bolagen

och amortering

20 mnkr.

Av

redovisningen

Mål

för

framgår

har fastställt

fokusområden

*

finansiella

mål

beräknas

uppfyllas

för

år 2019.

verksamheten

Kommunfullrnäktige
fyra

att samtliga

med

Människors

därtill

mål
kopplade

och

budget
resultatmål

2019
och

med

plan

2020-2021

innehållande

mått.

vardag

*

Barns

och

*

Trygg

väfförd

ungas

behov

7

Under rubriken God ekonomisk hushållning sker en kortfattad redovisning av kommunfullrnäktiges mål. Till de fyra fokusområdena
finns sju kopplade mål. De övergripande
målen länkas samman med 23 mått. Samtliga fokusområden
följs upp i delårsrapporten.
Redovisningen
görs utifrån prognos för helårsutfallet för de mått som ska uppnås. Även
en redovisning kring genomförda aktiviteter sker. För ett antal av måtten sker ingen prognos avseende måluppfyllelsen.
Hänvisning sker bl.a. till att mätning inte genomförts.
Av fullrnäktiges fokusområden
bedömer kommunstyrelsen
råden beräknas uppfyllas för år 2019, se nedan tabell.
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Delvis uppfyllt

g

5

3

Uppfynt

3

I

2

E3 uppfyllt

6

4

1

1

Delvis uppfyllt

5

2

1

2

1

att klara uhnaningar
idag och iiorgon.
n:i_ringsliv
Invänarnas
Människors

vardag

Mångsidigt

och livshafögt

i hela kommunen.
bakgnind

En kommun

och kompetens

tas tillvara

där man kan bo och verka med

stolthet. Attraktivt
boende i olika mi5öer i hela
kommunen
med goda kommunikationer
och
möjligheter

att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen.

Plats för alla typer av möten

mellan

mtfnniskor.

Barns och ungas

Alla barn och unga ska ges fönitsätkningar

behov

bra barndom

skolgå_ng. Tidiga

och samordnade

sanföällsaktörer

a_rbetar förebyggande

förhindra

Trygg välffird

fysisk, psykisk

Skapa fönitsättningar
En kommun

för god livskvalitet

där m;tnniskor

Åtgärder och exempel
gränsad utsträckning.

insatser

från olika

med atk

och social ohälsa.

och bli ffldre. Trygg välfärd

2. 2. 2.

för en

och en trygg och utvecklande

för ana.

vill växa upp, arbeta
för upplevdtrygghet.

på aktiviteter

som pågår för att nå måluppfyllelsen

lämnas

i be-

Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade
mäktige fastställt i budget 2019.

resultatet

är förenligt

med de finansiella

mål som full-

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering,
att verksamhetens
prognostiserade
utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019.
Vi ser det som angeläget att kommunstyrelsen
säkerställer
heten gäliande de mål som inte bedöms uppfyllas.

att åtgärder

vidtas i verksam-

bl
4%4A1*å%
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BedömnNngar ufifrån

3.

revisNonsfrågor
Kommentar

Revisionsfråga

Har delårsrapporten
enligt

lagens

Uppfyllt

upprättats

Vi bedömer

dovisningssed?

att delårsrapporten

är upprättad

i enlighet

delårsrapporten

förenliga
fastställda
nomisk

Delvis

med de av fullmäktige
målen
hushållning,

förutsättningar

d.v.s.
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