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Sammanfattande

2015

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
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.
Kommunens resultat för periodenjanuari - augusti uppgår till 1,7 mnkr (20,6
mnkr), vilket är 18,9 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen
för helåret pekar mot ett resultat om -23,5 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är
att balanskravet inte kommer att uppfyllas.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens
delårsrapport:

Sammanfattningsvis bedöm.er vi att delårsrapporten i huvudsak är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Vår översiktliga granskning visar på att det prognostiserade resultatet
inte ärförenligt med det finansiella målet som fullmäktige fastställt i Mål
och budget 2015 med plan 2016-2017. Verksamhetens nettoresultat
beräknas för helår 2015 uppgå till 105 % av skatter och
kommunalekonomisk utjämning, vilket avviker från målet på 99,3 %.
Granskningen visar på att måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen i
huvudsak ärförenlig med de avfullmäktig efastställda målen i Mål och
budget 2015 medplan 2016-2017-

Vi bedömer att nettokostnadsutvecklingen för periodenjanuari-augustijämfört
med förgående års period som ytterst allvarlig. Bortsett från jämförelsestörande
poster har nettokostnaderna ökat med 8,3 %. Ökning av skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår till 2,4 %. Till detta ska räknas engångsposter som
påverkar finansnettot positivt med 13,5 mnkr och som bidrar till att årets beräknade
negativa budgetavvikelse stannar på -35 mnkr.
Nämnderna prognostiserar en samlad avvikelse för 2015 på -40 mnkr, vilket är en
försämring med 4,3 mnkr jämfört med maj prognosen. I delårsrapporten redovisas
översiktligt åtgärder för hur nämnderna planerar att komma i ekonomisk balans. Vi
bedömer att denna redovisning inte är tillräcklig. Vi ser det som angeläget att
kommunstyrelsen följer upp att nämndernas åtgärdsplaner realiseras och får
önskad effekt.
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Inledning

2

Bakgrund

2.1

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.
skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet ärförenligt med de mål
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliqa bedömning skall biläggas
delårsrapporten och årsbokslutet.

20

a§

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska
resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

Syfte, revisionsfrågor

2.2

och avgränsning

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten
följande revisionsfrågor.
•
•
•

ger svar på

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
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan
förekomma.

2.3 Reoisionskriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten
a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige.

som enligt 8 kap
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Granskningen av delårsrapporten
•
•
•

Kommunallagen och lag om kommunal redovisning
Rådet för kommunal redovisningsrekommendation 22 samt god
redovisningssed 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 201508-31 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 bedömningar baseras på det utkast till delårsrapport som
presenterades 2015-09-29.
Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomiavdelningen.
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3 Granskningsresultat
3.1 Rättvisande

räkenskaper
redovisningssed

och god

Delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti, vilket är i överensstämmelse
med KRL (Lagen om kommunal redovisning) där det sägs att delårsrapporten ska
omfatta minst sex och högst åtta månader. Delårsrapporten består av bl.a.
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys,
investeringsredavisning och prognoser. Vidare har en sammanställd redovisning
upprättats. Delårsrapporten är i huvudsak utformad i enlighet med RKR:s
rekommendation 22 som träde i kraft från och med räkenskapsåret 2014. Alvesta
kommun uppger i sina redovisningsprinciper några avsteg från vad som betraktas
som god redovisningssed.

Förvaltnings berättelse
I förvaltningsberättelsen redovisas kortfattat ett avsnitt "Fortsatta prioriteringar
och satsningar" som berör händelser i kommunen. Vidare redovisas ekonomisk
analys av utfall och prognos samt investeringsredavisning och driftredavisning. God
ekonomisk hushållning redovisas såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt
perspektiv. I delårsrapporten ingår även ett avsnitt avseende medarbetare och
miljö redovisning.

Resultaträkning
Kommunens resultat för periodenjanuari - augusti uppgår till 1,7mnkr (20,6
mnkr), vilket är 18,9 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen
för helåret pekar mot ett resultat om -23,5 mnkr. Vi har granskat ett urval
väsentliga poster bl.a. avseende periodiseringar som är gjorda i samband med
delårsrapporten. Periodisering av statsbidrag har i huvudsak skett enligt god
redovisningssed. Periodens skatteintäkter är korrekt beräknade utifrån SKL cirkulär
15:23. Slutavräkning 2014 har i sin helhet bokförts per augusti medan 2015 års
prognos periodiserats med 8/12. Återbetalning av eget kapital från Länstrafiken och
Regionförbundet södra Småland har felaktigt periodiserats, vilket innebär att
periodens resultat skulle varit 1,9 mnkr bättre.

Investeringsredovisning
Budgeten för 2015 uppgår till 54,5 mnkr och nettoinvesteringarna uppgår till 23,2
mnkr. Totala nettoinvesteringar för året beräknas uppgå till 39,6 mnkr. Avvikelse
mot budget avser i huvudsak nämnden för samhällsplanerings verksamheter och
beror på förseningar.

Bedömning
I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs ovan,
inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport
är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
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3.2 Resultatanalys
Delårsresultatet uppgår till 1,7 mnkr att jämföra med 20,6 mnkr för motsvarande
period 2014. Jämförelsestärande post avseende återbetalning AFA-premier på 8,3
mnkr belastar 2015 års resultat positivt. Prognosen för helåret pekar på ett resultat
på -23,5 mnkr, vilket är 4,1 mnkr sämre än prognos avlämnad i maj. Avvikelserna
beror bl.a. på:
•
•
•

Verksamhetens nettokostnad avviker negativt med 35,5 mnkr mot budget.
Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli 14,5 mnkr lägre än
budgeterat.
Finansnettot förväntas bli 15 mnkr bättre än budgeterat och beror på att
kommunen under året sålt placeringar, reavinst 7,9 mnkr samt reglerat eget
kapital från Länstrafiken och Regionförbundet södra Småland 5,6 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas utfallet efter de första åtta månaderna 2014 och
2015, prognos för helårsutfall, budget 2015 samt prognos avvikelsen gentemot
budget.
Resultaträkning
Verksamhetens

mnkr

intäkter

Utfall delår
2014
197 ,2

varav jmfpost

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella

intäkter

Finansiella kostnader
Årets resultat

Uifall delår
2015
197,7

Prognos
augusti

Bu.dg et
304,1

323,7

Prognos
avv budget
19,6

8,3

-87 5,4
-16,3
-694,0

-1 362,3
-24,0
-1062,6

-1 304,9
-26,3
-1027,1

490,6

497 ,1

745,6

747 ,1

-35,5
-1,5

17 2,6

182,0

274,0

287,0

-13,0

6,7

17 ,7

21,5
-2,0

7,0
-2,5

14,5

-1,1

-23,5

11,5

-35,0

-833,4
-12,4
-648,6

-0,7
20,6

1,7

-57,4
2,3

0,5

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 7 % jämfört med föregående års
period (januari-augusti). Ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår
för perioden till 2,4 %. Bortsett från jämförelsestärande poster är verksamhetens
nettokostnadsökning för perioden istället 8,3 %. Kommunstyrelsen beräknar att
verksamhetens nettokostnader för året förväntas öka med 6,8 % medan
skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas öka med 2,9 %.
I delårsrapporten redovisas en avstämning mot balanskravet. Delårsresultatet
t.o.m. augusti månad uppgår till 1,7 mnkr. Exkluderas realisationsvinster vid
försäljning av materiella anläggningstillgångar uppgår balanskravsresultat per
augusti till 0,3 mnkr. Årets prognostiserade balanskravsresultat efter justeringar
beräknas till -25,1 mnkr. I redovisningen hänvisas till Budget 2016 med plan 20172018 att beräknat underskott ska återställas inom tre år.
Bedömning
Vi bedömer att nettokostnadsutvecklingen som ytterst allvarlig. Till detta ska
räknas engångsposter som påverkar finansnettot positivt med 13,5 mnkr och som
bidrar till att årets beräknade negativa budgetavvikelse stannar på -35 mnkr.
Vi bedömer att balanskravet för år 2015 inte kommer att uppfyllas.
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3.3 Nämndernas budgetuppföljning och
prognos
Nedan redovisas nämndernas utfall i samband med delårsbokslutet 2015,
helårsprognos avser avlämnad per augusti månads redovisning. Budget 2015 avser
aktuell budget vid delårsbokslutet.
Driftredovisning per nämnd, mnkr
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Utbildningsnämnden
Nämnden för individ- och familjeomsorg
Omsorgsnärnnden
Nämnden för samhällsplanering
Nämnden för myndighetsfrågor
Summa nämnder

Utfall

Prognos
DB

Budget

aug

55,6
1,0

87,3
1,5

88,o

2015

Prognos
avvDB

0,7

1,5

o,o
-24,3
-2,2

335,8
63,7
207,9

505,6
86,6
312,3

481,3
84,4
298,3

23,3
0,1

44,6
0,2

44,5
0,1

687,4

1038,1

998,1

-14,0
-0,1
-0,1
-40,0

Totalt prognostiserar nämnderna ett negativt utfall mot budget på -40 mnkr en
försämring jämfört med prognos per maj med 4,3 mnkr

Utbildningsnämnden, prognostiserar ett underskott mot budget om 24,3 mnkr,
vilket är en förbättring jämfört med prognos i maj med 4,2 mnkr. Större delen av
det förväntade underskottet härrör sig till grundskolan -6,5 mnkr samt
gymnasieverksamheten -17,5 mnkr. I redovisningen lämnas information om att det
finns förslag på effektiviseringar på 5,5 mnkr och som beaktats i helårsprognosen.
Omsorgsnämnden, prognostiserar ett underskott om 14 mnkr en försämring
med 6,9 mnkr sedan maj månad. Underskottet relateras till Äldreomsorgen -5,3
mnkr och relateras till ökade personalkostnader med anledning av sjukfrånvaro och
personalkrävande ärenden. Verksamhet Funktionsstöd beräknar ett underskott på
9,8 mnkr och realiseras till att effektiviseringar inte är genomförda motsvarande 4,5
mnkr och lägre assistansersättning från Försäkringskassan 5,7 mnkr.

Bedömning
Nämnderna prognostiserar en samlad avvikelse för 2015 på -40 mnkr, vilket är en
försämring med 4,3 mnkr jämfört med maj prognosen. I delårsrapporten redovisas
översiktligt åtgärder för hur nämnderna planerar att komma i ekonomisk balans. Vi
bedömer att denna redovisning inte är tillräcklig. Vi ser det som angeläget att
kommunstyrelsen följer upp att nämndernas åtgärdsplaner realiseras och får
önskad effekt.
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3.4 God ekonomisk hushållning
3.4.1 Finansiella mål
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål
som fastställts i Mål och budget 2015 med plan 2016-2017
Finansiellt mål, fastställ.it av
fullmäktige i budget 2015

Progoos

Måluppfydelse,

2015

kommamens

bedömning
Verksamhetens nettoresultat får inte
överstiga 99,3 % av skatter och
kommunalekonomisk utjämning.

Verksamhetens nettoresultat
uppgår i delårsrapporten till
103,4 % och prognos för
helår till 105 %.

Målet uppfylls inte i
delårsrapporten.
Prognosen pekar på att
målet inte uppnås.

Bedömning
Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resultat inte är förenlig med
det finansiella målet som fullmäktige fastställt i Mål och budget 2015 med plan
2016-2017-

3.4.2 Målför verksamheten
Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsmålet

attraktiv" i Mål och budget

2015

med plan

2016-2017.

"Alvesta kommun ska vara
Målet ska följas upp utifrån

följande fokusområden:
Bra skolor/ungdomsmiljöer
Attraktivt boende/ökad inflyttning
God infrastruktur
Starkt näringsliv
Ett rikt kulturliv
God social omsorg och vård
Utifrån ovan nämnda fokusområden har fullmäktige beslutat om hur
fokusområdena ska följas upp. I huvudsak används resultatmått som är framtagna
och sammanställda för att de ska kunna jämföras med övriga kommuner i riket.
Statistik för år 2015 avseende resultatmått från Kommunens kvalitet i korthet
(KKiK) finns först tillgängliga efter årsskiftet 2015/2016.
Samtliga fokusområden följs upp i delårsrapporten. Redovisningen görs utifrån
prognos för helårsutfallet för de mål/mått som ska uppnås. I förvaltnings
berättelsen görs en redovisningen kring måluppfyllelsen som anger om
fokusområdet bedöms kunna uppfyllas. Av totalt 11 mål/mått är prognosen att 82 %
kommer uppnås (9 av 11 uppnås). Ett av mål/måttet bedöms som delvis uppfyllt
medan ett mål/mått inte bedöms som uppfyllt. Här anges även kommentarer och
händelser inom respektive fokusområde. I redovisningen anges även i vissa fall
planerade alternativt påbörjade åtgärder.
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Kommunfullmäktiges personalpolitiska mål utvärderas i samband med
delårsrapporten. Målet bedöms inte uppfyllas för år 2015.
Bedömning
Vi bedömer att en utveckling avseende utvärdering av verksamhetsmålen har skett
jämfört med motsvarande period föregående år. I tidigare delårsrapporter har inte
fullmäktiges mål utvärderats.
Vår granskning visar på att måluppfyllelsen avseende verksamheten i huvudsak är
förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i Mål och budget 2015 med plan
2016-2017.

2015-10-09

Carl-Magnus Stenehav

Projektledare
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