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1 Sammanfattande 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.

Resultatet för perioden är 2,0 mnkr (2,8 mnkr), vilket är 0,8 mnkr lägre än

motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om

0,7 mnkr.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens

delårsrapport:

- Sammanfattande bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt är

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt

- Vår bedömning är att prognostiserat resultat endast delvis är förenligt

med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2015. Vi

bedömer den finansiella måluppfyllelsen som svag.

- Måluppfyllelsen för samtliga fastställda verksamhetsmålen bedöms som

svag.

Utöver graden av måluppfyllelse finns förbättringsområden inom flera nämnder

kopplat till utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen inom verksamhetsmålen

då många av indikatorerna som används är inte mätbara.

Vi anser att den ekonomiska situationen i barn-och utbildningsnämnden och vård-

och omsorgsnämnden är oroväckande.
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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 2015-

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 2,0 mnkr.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, ba-

lansräkning och kassaflödesanalys samt även sammanställd redovisning.

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

samband med delårsrapporten. De poster som observerats bedömer vi i huvudsak

korrekt hanterade men vi har även observerat några avvikelser. Det avser bl.a. den

återbetalning av AFA-medel där kommunen möjligen kan beakta hela

återbetalningen istället för 8/12-delar vilket även är fallet när det gäller

slutavräkningen för skatteintäkter för 2014. Då det avser 2014 är det mer korrekt

att redovisa hela värdet än att fördela det över perioden hittills för 2015.

Bedömning

I vår översiktliga granskning har det inte förutom ovan nämnda avvikelser

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 positivt resultat, 0,7 mnkr, vilket är 4,3 mnkr

sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på:

 Verksamhetens nettokostnad avviker med -1,9 mnkr mot budget

 Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli -3,4 mnkr lägre än budgeterat

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

finansiella kostnaderna förväntas bli lägre än budget

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2015, prognos

för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.

Resultaträkning mnkr

Utfall
delår
2014

Utfall
delår
2015

Prognos
2015

Avvikelse
mot

budget

Verksamhetens intäkter 104,3 109,1 149,8 4,0

Jämförelsestörande intäkt 3,5 5,2 5,2

Verksamhetens kostnader -470,4 -489,8 -723,0 -11,3

Avskrivningar -17,3 -18,3 -28,1 0,2

Verksamhetens nettokostnader -383,4 -395,5 -596,1 -1,9

Skatteintäkter 288,6 297,4 446,1 -3,2

Generella statsbidrag 98,4 100,7 151,6 -0,2

Finansiella intäkter 0,7 0,7 1,0 0,0

Finansiella kostnader -1,5 -1,3 -1,9 1,0

Årets resultat 2,8 2,0 -0,7 -4,3
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Något högre intäkter men väsentligt högre kostnader vid jämförelse med 2014

innebär ett sämre resultat trots en tre procentig ökning av skatteintäkterna. Vid en

proportionell jämförelse utifrån helårsbasis har redan 73 % av intäkterna beaktats

medan kostnadsnivån ligger på en mer jämn nivå sett till att åtta av tolv månader

passerat. Även de generella bidragen har ökat något men finansnettot ligger kvar på

ungefär samma nivå som föregående år och budget.

Den återbetalning av AFA-medel kommunen kommer erhålla under senare delen av

kvartalet har beaktats till 8/12-delar. Återbetalningen avser 2004 varför hela värdet

kan beaktas redan vid delårsavstämningen. Utan periodisering över året skulle det

innebära en ökning av delårsresultatet med 1,7 mnkr det vill säga 3,7 mnkr istället

för 2,0 mnkr. Dock kvarstår faktum att helårsresultatet på 0,7 mnkr är svagt.

Bedömer kommunens finansiella situation med allvarligt låg likviditet som

alarmerande. I dagsläget räcker kommunens framtida intäkter och likvida medel på

banken endast till att betala mindre än hälften av de skulder som ska regleras inom

närmaste tolvmånaders period.

Det saknas uppgift om någon realisationsvinst eller förlust att justerat periodens

resultat med varför avstämning mot balanskravet uppgår till 0,7 mnkr enligt

prognosen för helåret.

3.3 Nämndernas budgetuppföljning och
prognos

Driftredovisning per nämnd,
mnkr

Utfall
augusti

Prognos
2015

Budget
avvikelse

Kommunstyrelsen -68,1 -103,5 0,3

Valnämnd 0,0 0,0 0,0

Barn och utbildningsnämnd -185,9 -277,4 -6,3

Vård och omsorgsnämnd -120,2 -175,2 -5,0

Lärande och arbete nämnd -25,3 -38,4 0,0

Miljö- och byggnämnd -3,8 -5,2 0,0

Överförmyndarnämnd -1,1 -1,4 0,1

Summa nämnderna -404,4 -601,1 -10,9

Vid en jämförelse med tidigare prognoser och utfall observerats inga väsentliga

avvikelser utan samtliga nämnder prognostiserar i allt väsentligt i nivå med vad

utfallet för helåret blir.

Avvikelse mot budget bevittnar dock om det motsatta. Det är främst vad vi erfar två

nämnder med svårigheter att kontrollera och begränsa kostnadsutvecklingen inom

tilldelad budgetram, och därmed bidrar väsentligt till kommunens svaga resultat.

Såväl BUN som VON anger flera områden där kostnaderna inte kan hållas inom den

nivå man bedömt och fått budget för. I flera avseenden kan de vara svåra att förutse

och begränsa men i redovisade åtgärdsplaner finns planer för att begränsa

utvecklingen. Vi ser det som bekymmersamt att kommunens båda stora nämnder
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visar på svårigheter med kostnadsbegränsningen. Det blir därmed svårt att

begränsa den totala ”skadan” budgetunderskotten resulterar i då övriga nämnder i

relation till BUN och VON, som motsvarar ca 75 % av kommunens totala volym,

inte har en stor andel av denna totala volym.

3.4 God ekonomisk hushållning

3.4.1 Finansiella mål

Fullmäktige i Forshaga kommun har beslutat om fyra finansiella mål för god

ekonomisk hushållning. I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot

kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2015. Kommunstyrelsen gör

bedömningen att ett av de fyra målen kommer vara uppfyllda. De mål som inte

uppfylls är resultatmålet, soliditetsmålet och målet att nämnderna ska hålla sig

inom sina budgetramar.

Två nämnder prognostiseras uppvisa negativa budgetavvikelser för helåret. VON (-

5 mnkr) samt BUN (- 6,3 mnkr).

Vi delarkommunstyrelsens bedömning att tre av de övergripande finansiella målen

inte kommer att kunna uppnås.

Bedömning

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är delvis förenligt

med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2015. Vi bedömer den

finansiella måluppfyllelsen som svag. Flera av målen uppnås inte på grund av att ett

antal nämnder uppvisar negativa budgetavvikelser, barn-och utbildningsnämndens

situation är den mest oroväckande.

3.4.2 Mål för verksamheten

Målstyrningsmodellen i Forshaga kommun utgår från fullmäktiges vision;

Barnkommunen i Värmland. För att uppnå visionen har fullmäktige i budget 2015

fastställt ett måldokument innehållande tre strategiska områden; Medborgare

medarbetare och ekonomi. Dessa strategiska områden består i sin tur av tre till två

övergripande mål som respektive nämnd anpassar sina verksamhetsmål efter.

Verksamhetsmålen följs upp och utvärderas i förvaltningsberättelserna.

Vi noterar att ett antal av verksamhetsmålen har indikatorer som inte går att följa

upp. För vissa av indikatorerna lämnas ingen information som möjliggör en

avstämning då det endast utgörs av en mer allmän redovisning av aktiviteter som

utförts under året.

Flera av målen samt där till kopplade nyckeltal behöver tydliggöras och

konkretiseras för att fullmäktige ska ges möjlighet att bättre förstå och kunna

bedöma måluppfyllelsen. Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt

följs upp i delårsrapporten. Redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet.
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Vi noterar också att för området kultur, fritid och näringsliv görs ingen utvärdering

av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen och att vård- och omsorgsnämnden

saknar bedömning av måluppfyllelsen i 7 av totalt 10 verksamhetsmål.

Vi delar kommunstyrelsens samlade bedömning att målen för verksamheten endast

delvis kommer kunna uppnås.

Bedömning

Utifrån vår översiktliga granskning bedömer vi att måluppfyllelsen utifrån samtliga

av de fastställda verksamhetsmålen är svag. Utöver graden av måluppfyllelse finns

det förbättringsområden inom flera nämnder kopplat till utvärdering och

bedömning av måluppfyllelsen inom verksamhetsmålen. Många av indikatorerna

som används är inte mätbara. En ny styrmodell kommer att införas från och med

2016, vilket förhoppningsvis kommer att utveckla målstyrningen.

2015-10-12

__________________________ ___________________________
Anette Fagerholm Lars Dahlin
Projektledare Uppdragsledare


