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Revisorernas bedömning av delårsrapport zoi8-o8-3i

Vi av kommunfullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapporten pei 20i8-o8-3i är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat.
Revisorernas bedömning skall biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av
densamma.
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att
granskningen hai' varit begränsad i omfattning, inriktad på över'gripande analys och inte på
detaUer i redovisningen. Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsendigt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt förutom att Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation 22, med avseende på sammanställd redovisning inte följs.

Resultatetför perioden är i47,8 mnkr' (246,g mnkr), vilket är 99,l mnkr lägreän
motsvarande period äörcgående år. Prognosen föi' helår'et pekar mot ett resultat om 5o,3
mnkr. Bedömningeni delårsrapporten är att balansla'avetkommer att uppfyllasför år 20t8
Avseende l<ommunfullmäktiges mål som är av betydelse för en god ekorzollliskhushå//izing
gör vi följandebedömningar:
e

Vi bedömer aU det prognostiserade utfallet Rör måluppfyllelsen är förenligt med de

./hans/e//a //zå/e/?som fastställts av fullmäktige i budget 201 8, både vad gäller

ekonomisk kontroll tmder verksamhetsåret samt ekonomisk kontroll över tid.

e

Vi bedömer,

utifrån

delårsrapporten,

aK den p/og/70s//se/ade

///å/zCr)p®//e/se/z

avser/vde verksa/}zäe/s///å/e/7är relativt svag. Mot bakgrund av detta bedömer vi att

måluppfyllelsen delvis är förenligt mcd de verksamhetsmål som fastställt av
fullmäktige i budget 201 8. Vi noterar dock att en stor del av indikatorerna ännu inte är
uppRöljdavilket kan komma att påverka måluppfyllelsenvid årsbokslutet.
BeträHande näntnderizas I'esu/fat i förhållande till budget konstateras att den sammanlagda
avvikelsen förväntas uppgå till -i2,g mnkr vilket ger en röd indikator:
e

Omsorgsnämnden har 201 8-08-30 $ 70 hemställt hos kommunstyrelsen om
tilläggsanslagmed 12,7 mnkr grundat på ökade volymer moln extern personlig
assistans, tillkommande externa placeringar samt ökade hjälpmedelskostnader.

©

l delårsrapporten föreslår kommunledningskontoret att kommtmstyrelsen beslutar att
kommunfullmäktige uppmanar vadå nämnd som prognostiserar negativa
budgctavvikelser att ta fram en å/gä/'cllsp/a/v
Höratt i möjligaste mån eliminera
befarade underskott. l den mån detta inte är möjligt framgår vidare att
kommunstyrelsen bör ta ställning till i vilken omfattning tilläggsanslag ska beviljas.
Då nämnderna ännu inte fattat beslut om åtgärder saknar vi en redogörelse i
delårsrapporten för eventuell åtgärdsplan för att återställa och/eller begränsa

Vid delårsboj<slutetper augusti uppgick inuesteringaz'na till 5t % av årsbudgeten. Den
främsta orsaken till den låga genolnförandegi'adel är förseningar av stora skolprojekt och
VA-investeringar samt att investeringar kopplade till exploateringar bokförs i
investeringsredovisningen först i samband med årsbokslutet. Prognosen pekar enligt
förvaltningarna på ett utfall på g6 % av investeringsbudgeten.
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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.
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.
Resultatet för perioden är 147,8 mnkr (246,9 mnkr), vilket är 99,1 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 50,3 mnkr.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt förutom att Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, med avseende på sammanställd redovisning inte följs. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2018.


Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade utfallet för måluppfyllelsen är förenligt med de finansiella målen som fastställts av fullmäktige i budget 2018, både vad gäller ekonomisk kontroll under verksamhetsåret samt ekonomisk kontroll över tid. Vi noterar dock att indikatorn nämndernas budgetföljsamhet inte prognostiseras att uppfyllas och vill betona vikten av att nämnderna vidtar åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut.
Vi bedömer, utifrån delårsrapporten, att den prognostiserade måluppfyllelsen avseende
verksamhetsmålen är relativt svag. Mot bakgrund av detta bedömer vi att måluppfyllelsen
delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fastställt av fullmäktige i budget 2018. Vi
noterar dock att en stor del av indikatorerna ännu inte är uppföljda vilket kan komma att
påverka måluppfyllelsen vid årsbokslutet.
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2.

Inledning
2.1.

Bakgrund

Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att
granska kommunens delårsrapport.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

2.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:


Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?



Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

2.3.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:


Kommunallag (KL), kap 9:9 a



Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9



Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport



Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning



Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

2.4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:


översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2018-08-31,



förvaltningsberättelsens innehåll,

September 2018
Kristianstads kommun
PwC

3 av 11

Granskning av delårsrapport 2018



hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

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.
Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på kommunledningskontoret, Ekonomi
och analys.
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3.

Iakttagelser och bedömningar

3.1. Lagens krav och god redovisningssed
3.1.1.

Iakttagelser

-

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti 2018. Resultatet för perioden uppgår till 147,8 mnkr (motsvarande period 2017: 246,9 mnkr).

-

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Delårsrapporten är strukturerad efter kommunfullmäktiges övergripande styrkort för 2018; Medborgare, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi.

-

Någon sammanställd redovisning har i likhet med föregående år inte upprättas i
delårsrapporten, däremot redovisas de del- och helägda bolagens prognoser för
helåret. Anledning till att kommunen inte upprättar en sammanställd redovisning
är att kommunen prioriterar att få fram delårsrapporten så att den kan antas i
kommunstyrelsen i september vilket inte varit möjligt om en sammanställd redovisning skulle upprättas. Från och med 2014 gäller Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 som anger minimikravet för en delårsrapport. Av rekommendationen framgår bland annat att det i kommunernas delårsrapport ska
ingå en sammanställd redovisning. Där framgår även att i de fall en sammanställd
redovisning inte upprättas, bör delårsresultatet samt helårsprognos redovisas för
respektive bolag. I delårsrapporten anges bolagens helårsprognoser och delårsresultatet.

-

Tillkommande noter jämfört med delårsrapporten 2017 är not ”Investering i finansiella anläggningstillgångar” och not ”Försäljning av finansiella anläggningstillgångar”. Dessa saknar dock värden för innevarande år. Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan årsredovisningen 2017.

-

Prognosen för balanskravet 2018 stäms av i tabellform och uppföljning sker utifrån kommunfullmäktiges målsättning för ekonomisk kontroll för verksamhetsåret.

-

I delårsrapporten återfinns ett avsnitt om kommunens samlade verksamhet som
behandlar kommunens bolag i kommunkoncernen.

-

Den avstämning som utförts för de bolag som har ett avkastningskrav visar att AB
Kristianstadsbyggen och C4 Energi AB prognostiserar att uppfylla kraven medan
Renhållningen Kristianstad prognostiserar att inte uppfylla avkastningskraven.

3.1.2.

Bedömning

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på
att kommunens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt med undantag för att Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, med avseende på sammanställd redovisning, inte följs fullt ut.
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3.2.

Resultatanalys

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2017 och 2018, prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.

Resultaträkning mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Utfall
delår 2017

Utfall
delår 2018

Prognos Avvikelse mot
2018
budget

989
-3 772
-163

988
-3 955
-170

2 318
-6 926
-271

397
-379
6

-2 946

-3 137

-4 879

24

2 355

2 432

3 653

15

790

827

1 247

0

58
-10
247

36
-10
148

45
-16
50

-47
9
1

Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 50,3 mnkr, vilket är 1,3 mnkr bättre än
det budgeterade resultatet om 49 mnkr.
Av delårsrapporten framgår att budgetavvikelsen i prognosen förklaras främst av bättre
utfall för finansposterna med +14,1 mnkr. Positiva avvikelser är bland annat högre skatteintäkter, lägre räntekostnader, och att anslaget för senare fördelning inte beräknas förbrukas fullt ut. Negativ avvikelse prognostiseras för de finansiella intäkterna eftersom
värdeöverföring från Kristianstads Kommunföretag AB reserveras för 2019. Nämnderna
prognostiserar ett totalt verksamhetsresultat på -12,9 mnkr jämfört med budget.
Resultat enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 44,9 mnkr enligt prognosen för
helåret. Det finns en reavinst om -5,4 mnkr att beakta per 2018-08-31.
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3.3.

Nämndernas budgetuppföljning och prognos

Driftsredovisning per nämnd,
mnkr
KF, Revisionen, Valnämnden, Gemensam nämnd för fastighets- o arbetsplatsanknutna tjänster

Utfall augusti 2018

Budget
2018

Prognos
helår

Budgetavvikelse

4,7

11,2

11,5

-0,3

133,1

209,8

209,3

0,5

42,3

61,3

61,6

-0,3

Barn- och utbildningsnämnden

1 326,0

2 074,6

2 074,6

0,0

Omsorgsnämnden

1 070,0

1 594,4

1 606,7

-12,3

Arbete och välfärdsnämnden

288,4

466,1

466,1

0,0

Tekniska nämnden exkl. VA

80,8

109,0

109,0

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

140,4

212,1

212,6

-0,5

Byggnadsnämnden

8,8

17,8

17,8

0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

5,1

12,1

12,1

0,0

3 106,3

4 768,3

4 781,2

-12,9

Kommunstyrelsen inkl. KLK
Kommunstyrelsen, räddningstjänsten

Vatten och avlopp
Kultur- och fritidsnämnden

Summa nämnderna

Som framgår av tabellen ovan avviker räddningstjänstens prognostiserade ekonomiska
utfall med -0,3 mnkr mot budget vilket beror på insatser med hög personalnärvaro,
främst under sommaren.
Omsorgsnämndens prognostiserade ekonomiska utfall avviker med -12,3 mnkr i förhållande till budget. Den negativa avvikelsen beror främst på ökade volymer avseende extern
personlig assistans, externa placeringar och ökade hjälpmedelskostnader.
Kultur- och fritidsnämndens prognostiserade ekonomiska utfall avviker med -0,5 mnkr i
förhållande till budget. Huvudorsak anses vara Tivolibadets minskade intäkter, främst
gällande friskvårdshuset. Teaterns budget pekar på underskott utifrån ökade personalkostnader.
I delårsrapporten föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar att
kommunfullmäktige uppmanar varje nämnd som prognostiserar negativa budgetavvikelser att ta fram en åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera befarade underskott. I
den mån detta inte är möjligt framgår vidare att kommunstyrelsen bör ta ställning till i
vilken omfattning tilläggsanslag ska beviljas. Då nämnderna ännu inte fattat beslut om
åtgärder saknar vi en redogörelse i delårsrapporten för eventuell åtgärdsplan för att återställa och/eller begränsa avvikelsen.
Kommunstyrelsen inkl. KLK prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Prognosen rymmer både över- och underskott för de olika verksamheterna. Det som i första hand bidrar
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till budgetbalansen, och gör att vissa verksamheters underskott kan hanteras, är personalvakanser.
Kristianstads kommuns vatten- och avloppsverksamhet prognostiserar ett nollresultat för
2018. Brukningstaxan kommer att höjas efter årsskiftet i syfte att täcka det ackumulerade
underskottet i VA-fonden (-2,2 mnkr) och framtida investeringars kapitalkostnader.
Underskott som är äldre än tre år kan ej återställas genom överskott inom vaverksamheten och det är därför viktigt att detta framgår i rapporteringen.

VAs egna kapital 2011-2017
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

-2,2

-2,7

2,4

-2,8

-9,9

-12

-8,5

3.4. God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har – utifrån kommunens övergripande styrkort – i Budget 2018 och
flerårsplan för 2019-2020 fastställt de finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för uppföljning och utvärdering av god ekonomisk hushållning för 2018.
Kommunens styrmodell Styrkan utgår från perspektiven Medborgare, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi.
Till varje perspektiv är ett antal mål och indikatorer kopplade. Perspektiven, målen och
indikatorerna värderas med grön, gul eller röd markering beroende på om nivån är ”uppfylld”, ”delvis uppfylld” eller ”ej uppfylld”. Indikatorer kan även markeras grå om det inte
gjorts någon mätning under året.

3.4.1.

Finansiella mål

I delårsrapporten görs en översiktlig avstämning mot kommunfullmäktiges två finansiella
mål för perspektivet Ekonomi – ekonomisk kontroll under verksamhetsåret och ekonomisk kontroll över tid.
Mål

Indikatorer

Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret

Nämndernas budgetföljsamhet

Indikatorvärden

Prognos
2018

Målprognos

Positiv budgetavvikelse
Mellan 0 och -10
mkr

-12,9 mkr

Ej uppfyllt

+1,3 mkr

Uppfyllt

Sämre än -10 mkr

Avvikelse mot budgeterat årets
resultat

Positiv budgetavvikelse
Mellan 0 och -15
mkr med uppfyllt
balanskrav
under -15 mkr
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Genomförandegrad av investeringar

Uppfyllt

85 % eller högre
Mellan 70 % och 84
%

96 %

Lägre än 70 %

Ekonomisk kontroll över tiden

Årets resultat i förhållande till
skatteintäkter och generella
statsbidrag över en rullande 5årsperiod

1 % eller högre

1,47 %

Uppfyllt

50,1 %

Uppfyllt

Mellan 0,6 % och
0,9 %
Lägre än 0,6 %
50 % eller högre

Självfinansiering av investeringarna över en rullande 5-årsperiod

Mellan 45 % och 49
%
Lägre än 45 %

Vi kan utifrån tabellen ovan konstatera att kommunens prognos är att 4 av 5 indikatorer
kommer att uppfyllas. Följande framgår av delårsrapporten:


Nämndernas driftbudgetföljsamhet Nämndernas sammanlagda prognosbudgetavvikelse för helåret 2018 väntas uppgå till -12,9 mnkr, vilket ger en röd indikator. Omsorgsnämnden prognostiserar en avvikelse på -12,3 mnkr, kommunstyrelsen och förvaltningen kommunledningskontoret prognostiserar ett överskott i driftbudgeten på
+0,5 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden beräknar en avvikelse på -0,5 mnkr. Räddningstjänstens prognostiserade avvikelse uppgår till -0,3 mnkr samt KF, revisionen
och valnämnden redovisar av avvikelse på -0,3 mnkr. Övriga nämnder prognostiserar
ingen avvikelse från budget.



Avvikelse mot budgeterat resultat. Prognos för indikatorvärdet för avvikelse mot budgeterat årsresultat, + 1,3 mnkr, gör indikatorn grön.



Genomförandegrad av investeringar. Fram till augusti genomförda investeringar indikerar en något lägre investeringstakt, men prognosutsikterna enligt förvaltningarna
pekar på ett utfall på 1 039,8 mnkr, vilket är ca 96 procent av budgeterad volym. Detta
gör indikatorn för genomförandegrad av investeringar grön. Historiskt sett har prognosen för genomförandegrad varit för hög vid tidpunkten för delårsrapporten.
Vid delårsbokslutet per augusti uppgick investeringarna till 51 % av årsbudgeten. Den
främsta orsaken till den låga genomförandegraden är förseningar av stora skolprojekt
och VA-investeringar samt att investeringar kopplade till exploateringar bokförs i investeringsredovisningen först i samband med årsbokslutet.



Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag över en rullande 5-årsperiod. Med det prognostiserade driftresultatet för 2018 innebär det att
årets resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag över en rullande 5årsperiod, åren 2014-2018, beräknas uppgå till 1,47 %, varmed det ger grön indikator.
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Självfinansiering av investeringarna över en rullande 5-årsperiod Självfinansieringsgraden över en rullande femårsperiod, år 2014-2018 beräknas uppgå till 50,1 %. Indikatorn blir grön.

Bedömning
Vår översiktliga granskning visar på att det prognostiserade utfallet för måluppfyllelsen är
förenligt med de finansiella målen som fastställts av fullmäktige, både vad gäller ekonomisk kontroll under verksamhetsåret samt ekonomisk kontroll över tid. Vi noterar dock
att indikatorn nämndernas budgetföljsamhet inte prognostiseras att uppfyllas och vill
betona vikten av att nämnderna vidtar åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut.

3.4.2.

Mål för verksamheten

Som ovan nämnts har fullmäktige i Budget 2018 och flerårsplan för 2019-2020 fastställt
de finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för uppföljning och utvärdering av god ekonomisk hushållning för 2018. De finansiella målen och perspektivet
ekonomi redovisas under avsnittet ”finansiella mål” ovan.

Prog.
uppfyllas

Prog.
delvis
uppfyllas

Prog. ej
uppfyllas

10

2

2

0

6

Utveckling

6

2

4

0

0

Medarbetare

5

0

0

1

4

21

4

6

1

10

Perspektiv

Antal indikatorer

Medborgare

Totalt

Ej följts
upp

Bedömning
av perspektiv

–

Av tabellen ovan framgår det att 4 av 21 indikatorer (19 procent) prognostiseras uppfyllas,
medan 6 indikatorer (28 procent) prognostiseras delvis uppfyllas och 1 indikatorer (5 %)
prognostiseras att inte uppfyllas vid året slut. 10 indikatorer (48 %) har inte följts upp vid
delårsbokslutet vilket främst beror på att mätningarna görs först under hösten 2018.
Den indikator som inte prognostiseras att uppfyllas är;
Medarbetare – sjukfrånvaro, kommunen har vänt utvecklingen till minskning av sjukfrånvaron men har svårt att nå årets målsättning.
Perspektiven Medborgare och Medarbetare prognostiseras att delvis uppfyllas och perspektivet Utveckling prognostiseras att uppfyllas 2018.

Bedömning
Vi anser att den prognostiserade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen är relativt
svag. Mot bakgrund av detta bedömer vi att måluppfyllelsen är delvis förenlig med de
verksamhetsmål som fastställts av fullmäktige. Vi noterar dock att en stor del av indikatorerna ännu inte är uppföljda vilket kan komma att påverka måluppfyllelsen vid årsbokslutet.
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