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1 Sammanfattande bedömning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna översiktligt granskat 

Melleruds kommuns delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-07-31. 

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 43,4 och prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 

40,3 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer uppfyllas. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens 

delårsrapport: 

- Vår bedömning efter genomförd granskning är att delårsrapporten i allt 

väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 

- Vår sammanfattande bedömning är att prognostiserade resultat är 

förenligt med de finansiella mål fullmäktige fastställt. 

- Vår sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att vi inte 

kan uttala oss om måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med 

fullmäktiges mål.  

Återrapporteringen av nämndernas utfall, budget och prognos bedömer vi med 

fördel kan utvecklas.  
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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 



Granskning av delårsrapport 2016 

September 2016 
Melleruds kommun 3 av 6 
PwC 

 

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-

07-31 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 – juli. Resultatet för 

perioden uppgår till 43,8 mnkr. 

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, ba-

lansräkning och kassaflödesanalys. 

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

samband med delårsrapporten. Inga materiella fel noterade. 

Bedömning 

I vår översiktliga granskning har det 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 positivt resultat, 40,9 mnkr, vilket är 24,2 mnkr 

högre än föregående års bokslut och 20,7 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror 

på det extra statsbidrag för tillfälligt stöd till följd av flyktingsituationen på 30,7 

mnkr som ingår i resultatet. 

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första sju månaderna 2016, 

prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.  

Utfall

delår 2016

Verksamhetens intäkter 102 132,3 201

Verksamhetens kostnader -384 -418,6 -703

Avskrivningar -13 -13,5 -23
Verksamhetens 

nettokostnader
-294 -299,8 -524,7

Skatteintäkter 201 197,3 336,6

Generella statsbidrag och 

utjämning
98 116,7 200,6

Extra statsbidrag 30,8 30,8

Finansiella intäkter 0 0,3 0,1

Finansiella kostnader -2 -1,4 -2,4

Årets resultat 4 43,8 40,9

Resultaträkning mnkr
Utfall 

delår 2015

Prognos 

2016

 

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 3 mnkr enligt 

prognosen för delåret. Prognos för helåret uppgår till 5 mnkr. 
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3.3 Nämndernas budgetuppföljning och 
prognos 

 

Kommunfullmäktige -152,0 0,0

Kommunstyrelsen 1 404,0 1 17 4,0

Byggnadsnämnden 353,0 300,0

Kultur och utbildningsnämnden 4 806,0 1 100,0

Socialnämden -8 260,0 -12 7 50,0

Sum m a näm nderna -1 849,0 -10 17 6,0

Driftredovisning per näm nd, tkr Utfall juli
Prognos 

helår

 

Den nämnd som redovisar underskott jämfört med budget är socialnämnden med -

8 266 tkr tom juli månad, med en årsprognos som uppgår till – 12 750 tkr. 

Anledningen till underskottet är ökade kostnader inom hemtjänsten, placeringar 

barn och unga samt ökat försörjningsstöd 

3.4 God ekonomisk hushållning 

3.4.1 Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 

som fastställts i budget 2016: 

Fin a n siellt  m å l, fa st st ä llt  

a v  fu llm ä kt ige i  bu dget  

2016

Progn os 2016 Må lu ppfy llelse, kom m u n en s bedöm n in g

In v ester in g a r  ska  fin a n sier a s 

m ed eg n a  m edel.

Pr og n osen  för  

in v ester in g a r  i 

ska ttefin a n sier a d 

v er ksa m h et  lig g er  på  

4 3 ,9  m n kr  och  

in v ester in g su tr y m m et 

pr og n ost iser a s t ill 6 3 ,7  

Pr og n osen  peka r  på  a tt  

m å let  kom m er  a tt  n å s.

Soliditeten  ska  in klu siv e 

a n sv a r sför bin delsen  för  

pen sion er  v a r a  posit iv .

Soliditeten  ä r  posit iv  i 

delå r sbokslu tet  och  ä v en  

i pr og n osen  för  h elå r et .

Pr og n osen  peka r  på  a tt  

m å let  kom m er  a tt  n å s.

Lå n esku lden  för  den  

ska ttefin a n sier a de 

v er ksa m h eten  få r  ej öv er st ig a  

1 0 tkr /in v å n a r e

Lå n esku lden  i delå r et  ä r  

6 ,4  tkr /in v å n a r e och  i 

pr og n osen  6 ,2  

tkr /in v å n a r e.

Pr og n osen  peka r  på  a tt  

m å let  kom m er  a tt  n å s.

Resu lta tet  ska  u ppg å  t ill 2  % 

a v  in tä kter n a  fr å n  ska tter  och  

g en er a lla  sta tsbidr a g

Resu lta tet  i delå r et  ä r  

1 2 ,7  % a v  ska ttein tä kter  

och  g en er a lla  sta tsbidr a g  

i delå r sbokslu tet  och  7 ,2  

% i pr og n osen

Pr og n osen  peka r  på  a tt  

m å let  kom m er  a tt  n å s.

 

Vi delar kommunstyrelsens samlade bedömning att de finansiella målen kommer 

att kunna uppnås. 
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Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är förenligt med de 

finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2016.  

3.4.2 Mål för verksamheten 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för budget 2016 och plan 2017-

2019 innehållande ett antal verksamhetsmål. Dessa mål för verksamheten beskrivs 

och utvärderas delvis i delårsrapporten.  

Utifrån vår översiktliga granskning har vi svårt att uttala oss om måluppfyllelsen är 

förenlig med de fastställda målen i verksamhetsplanen, eftersom samtliga 

verksamhetsmål inte utvärderas. 

Kommunstyrelsen gör inte någon samlad samlade bedömning om målen för 

verksamheten kommer att kunna uppnås.  

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att vi inte kan uttala oss om måluppfyllelsen 

avseende om verksamheten är förenlig med fullmäktiges mål. 
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