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

kommunens delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-08-31. Uppdraget ingår

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016.

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 1,4 mnkr (2,0 mnkr), vilket är 0,6 mnkr lägre än

motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett nollresultat.

I delårsrapporten görs ingen bedömning avseende balanskravet, däremot åberopas

synnerliga skäl för kostnader om 4,6 mnkr avseende pensioner för förtroendevalda.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens

delårsrapport:

- att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens

krav och god redovisningssed i övrigt även om den i vissa delar avviker

mot Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

- att måluppfyllelsen för de finansiella målen är delvis förenlig med

fullmäktiges budget

- att utifrån den uppföljning av verksamhetsmålen som framgår av

delårsrapporten ser vi inte tillräckliga underlag för att kunna uttala oss

om måluppfyllelsen är förenlig med fullmäktiges mål.

Vi bedömer att kommunens åberopande av synnerliga skäl inte är förenligt med

lagstiftarens intentioner.

Vi rekommenderar att sammanställd redovisning inkluderas i delårsrapporten

eftersom bolagskoncernens balansomslutning utgör en betydande del av den

totala balansomslutningen.
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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 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 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

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 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

2016-08-31 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.

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 – augusti. Resultatet för

perioden uppgår till 1,4 mnkr.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning och ba-

lansräkning. Någon sammanställd redovisning har inte upprättas i delårsrapporten,

vilket utifrån kommunens och kommunkoncernens förutsättningar avviker från

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 Delårsrapport som reglerar

innehållet i delårsrapporten. Däremot redovisas de helägda bolagens prognoser för

helåret.

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

samband med delårsrapporten. Vi har i granskat underlag för periodiseringar inte

observerat väsentliga avvikelser.

Bedömning

I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs i ovan,

inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport

är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

3.2 Resultatanalys
Prognosen för helåret pekar på ett nollresultat, vilket är 12,5 mnkr sämre än

budgeterat. Avvikelsen beror på:

 Verksamhetens nettokostnad avviker med 11,6 mnkr mot budget

 Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 2,7 mnkr lägre än budgeterat,

inklusive obudgeterade statsbidrag för flyktingsituationen om 7,6 mnkr.

 Finansnettot ligger i prognosen 1,8 mnkr bättre än budgeterat, framförallt

de finansiella kostnaderna förväntas bli lägre än budget

Direkta orsaker till nettokostnadens utveckling anges inte direkt men utifrån

utfallet för främst vård- och omsorgsnämnden framgår det i nämndens

delårsrapport att det är fler brukare och placeringar som belastar verksamheten.

Trots tillskottsbudgetering under räkenskapsåret på ca 7 mnkr redovisas en prognos

om – 11,1 mnkr (-10,8 mnkr föregående år). Eftersom övriga nämnder inte

redovisar stora överskott innebär det ett svagt resultat för kommunen totalt.

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 6,0 mnkr enligt

prognosen för helåret. I balanskravsavstämningen åberopas synnerliga skäl, vilka vi

inte bedömer är förenliga med lagstiftarens intentioner. Balanskravsresultatet bör

således vara 1,4 mnkr.
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3.3 Nämndernas budgetuppföljning och
prognos

Vid avstämning per 2016-08-31 redovisar samtliga nämnder en positiv

budgetavvikelse eftersom ingen periodisering av budget gjorts i delårsrapporten. De

prognostiserade avvikelserna som redovisas för helåret blir därför inte så tydliga per

delårsavstämningen.

Följsamhet gentemot budget för nämnderna blir däremot tydlig vid prognosen för

2016. Tre av sex nämnder redovisar negativ avvikelse mot budget, varav barn- och

utbildningsnämndens är av mindre karaktär, dock har de fått en ramförstärkning

under året. Övriga två visar på större avvikelser där det är särskilt tydligt att vård-

och omsorgsnämnd har fortsatt stora svårigheter att hålla verksamheterna inom

tilldelad ram, trots reviderad ram om 7 mnkr. Förutom vård- och omsorgsnämnden

förväntar sig även lärande- och arbetsnämnd att kostnadsutvecklingen för

resterande del av året överskrider budgetram.

Övriga nämnder prognostiserar låga resultat eller nollresultat vilket totalt sett

innebär en ansträngd finansiell situation för kommunen, vilket vi bedömer som

alarmerande.

3.4 God ekonomisk hushållning

3.4.1 Finansiella mål

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning av prognostiserat resultat mot

kommunens finansiella mål.

Finansiellt mål,
fastställt av
fullmäktige i budget
2016

Mått

Prognos helår och måluppfyllelse

Vi har god
ekonomisk
hushållning och
positiva resultat

1. Resultat – årets
resultat ska vara
2,0 % av skatter
och statsbidrag
över en
femårsperiod.

2. Våra faktiska
kostnader
överstiger ej
standardkostnader

1. Resultat – resultatet för helåret landar på
0,3 % av skatter och statsbidrag. 15 %
måluppfyllelse.

2. Standardkostnaden är, utifrån strukturella
förutsättningar, fastställd enligt det
kommunala skatteutjämningssystemet. Den
ingår i delen kostnadsutjämning och påverkar
hur mycket Forshaga kommun får eller
betalar till systemet.

Kommunen förlorar på att ha högre
nettokostnader än det fastställda
standardkostnadsmåttet. Forshaga kommun
har totalt sett 1% högre nettokostnader än det
fastställda måttet. För respektive
verksamhetsdel är avvikelsen: förskola 6,6%
lägre kostnader, fritidshem 6,8% lägre
kostnader, grundskola inkl. förskoleklass
8,9% högre kostnader, gymnasieskola 12,7%
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lägre kostnader, individ- och familjeomsorg
27,7% högre kostnader och äldreomsorg 3%
lägre kostnader.

Vi finansierar våra
investeringar med
egna medel

1. Enbart låna till
avgiftsfinansierade
verksamheter

2. Soliditeten
förbättras årligen
och är minst 60 %
år 2018

1. Inga nya lån har tagits upp. I
delårsrapporten framgår att utfall är 0 och
målvärdet är 0, vilket betyder 100 %
måluppfyllnad.

2. 56 % soliditet vilket ger 93,33 %
måluppfyllnad.

Våra
anläggningstillgångar
är i gott skick

Planerat underhåll
i förhållande till
underhållsplaner

Mäts och följs upp på helårsbasis.
Framtagande av underhållsplaner pågår.

Vi noterar att de finansiella målen följs upp och utvärderas i delårsrapporten.

Bedömning

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat delvis är förenligt

med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2016. Bakgrunden är

att 2 av 5 mål bedöms uppnås, 2 mål inte kommer att nås och 1 mål följs upp på

helårsbasis.

3.4.2 Mål för verksamheten

Målstyrningsmodellen i Forshaga kommun utgår från fullmäktiges vision; Forshaga

Barnkommun. I kommunens nya styrmodell kompletteras visionen med den

strategiska planen som innehåller prioriterade målområden och övergripande mål.

Dessa ska utgöra en grund för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning. I

den strategiska planen lyfts fem målområden fram som är indelade i externa och

interna perspektiv:

Externt perspektiv Internt perspektiv

Attraktiv kommun Finansiellt perspektiv

Trygghet och kunskap
Medarbetar- och

arbetsgivarperspektiv

Hållbar utveckling

Enligt den strategiska planen ska nämnderna och bolagen utgå från planen i sin

ekonomi- och verksamhetsplanering, vilket innebär att alla ska arbeta för att nå de

övergripande målen. Inom de olika målområdena har fullmäktige fastställt

kommunövergripande mål som vägledning för vad som ska uppnås inom varje

område. Själva styrningen av vad som ska göras för att nå målen ska ske genom

åtaganden som beslutas i nämnderna eller fullmäktige. Förvaltningarna och
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bolagen ska ta fram verksamhetsplaner för att planera, genomföra, följa upp,

analysera och utveckla verksamheten så att övergripande mål och åtaganden nås.

Slutligen så beskrivs det att resultat och effekter syns i uppföljningen av målen,

vilket tydliggör utvecklingsområden som bör lyftas upp framöver.

I delårsrapporten redovisas de övergripande målen och de mått som fastställts för

att följa upp arbetet med att nå de övergripande målen. Vi noterar att det inte finns

åtaganden och beskrivningar av vad verksamheterna har gjort för att nå målen.

Bedömning

Utifrån vår översiktliga granskning kan vi inte uttala oss om måluppfyllelsen

avseende verksamheten är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget

2016. Bakgrunden till vår bedömning är implementeringen av den nya styrmodellen

inte är helt färdig, då åtaganden för år 2016 inte fastställts. Däremot har åtaganden

för 2017 fastställts av fullmäktige och dessa kommer att följas upp i delåret 2017.

Något som skulle kunna förbättras till årsredovisningen är att det görs en samlad

bedömning av måluppfyllelsen för målen rörande god ekonomisk hushållning.

2016-10-24

__________________________ ___________________________
Anette Fagerholm Lars Dahlin
Projektledare Uppdragsledare


