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Revisionsrapport ”Översiktlig granskning av 
delårsrapport per 2019-08-31” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig 
granskning av delårsrapport per 2019-08-31. Syftet med granskningen är att 
bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med 
kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och landsting. Resultatet utgör underlag för kommunrevisorernas 
uttalande beträffande delårsrapporten. 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast den 26 februari 2020. Av svaret bör 
det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda.  
Med vänliga hälsningar 
 
 
Bertil Wiklund 
Ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårs-
rapporten per 2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande 
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

1.1 Resultat och prognos 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 18,4 mnkr, vilket är 12,0 mnkr högre 
än samma period förra året, vilket främst beror på ökade skatteintäkter.  

— Kommunens prognos för helåret uppgår till -45,6 mnkr, vilket är 47,1 mnkr lägre 
än budget. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen 
för helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. 
Välfärdsnämnden prognosticerar underskott med – 37,0 mnkr och bildningsnämnden 
med – 15 mnkr.  
Vi rekommenderar att kommunen analyserar varför kostnaderna för årets sista 
månader ökar så mycket mer jämfört med föregående år. Vi skulle gärna se att 
sådana cykliska variationer också kommenteras tydligare i delårsrapporten. 

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till -47,0 mnkr för 2019.   
Vi är oroade över resultatutvecklingen, och anser att välfärdsnämnden omgående bör 
anta en åtgärdsplan.  

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att målen med betydelse för god ekonomisk 
hushållning inte uppnås. 
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Vi rekommenderar att kommunstyrelsen verkar för möjliggöra såväl en samlad 
bedömning av målen som för respektive mål och uppdrag. Vi ser gärna att utfallet 
objektivt ska gå att verifiera mot underlag. 
Vi rekommenderar även att mål omfattande hela koncernen införs och utvärderas. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårs-
rapporten per 2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt uppdrag 
är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning. 
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna 
period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en 
bedömning av.  
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 
1 januari 2019. 

2.2 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och landsting 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
bedömning till kommunfullmäktige 

2.3 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2019-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL och Skyrev. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
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Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning 
av fullmäktiges finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och 
riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser.  
Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat ett urval av 
underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning.  
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) 
i delårsrapporten och vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen 
över kommunens kostnader och intäkter. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

2.4 Revisionskriterier och metod 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  
Granskningen har genomförts genom: 
 Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 
 Intervjuer med berörda tjänstemän  
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för 

att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
 Stickprovsvis granskat specifikationerna till delårsbokslutet med tillhörande 

underlag för avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den 
omfattning som krävs som underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål 

 Översiktlig analys av resultaträkningen 
 
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomifunktionen.  
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3 Innehåll i delårsrapport 

3.1 Innehåll i delårsrapport 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslag 13 kap 2 § ska delårsrapporten 
innehålla resultaträkning, balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse.  
I enlighet med RKRs rekommendation 17 Delårsrapport ska en delårsrapport även 
innehålla en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunens drift- och 
investeringsverksamhet.  
RKR R 17 Delårsrapport har med att den förenklade förvaltningsberättelsen ska 
innehålla följande avsnitt:  

 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess 
slut, men innan delårsrapporten upprättas. 

 Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och 
verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 

 En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för 
den löpande verksamheten. 

 En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. 
 
I RKR R 17 Delårsrapport framgår det även att en delårsrapport ska innehålla 
upplysningar i not om:  
 att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i 

delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer 
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av 
förändringen 

 säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten 
 karaktären och storleken på jämförelsestörande och extraordinära poster samt 

deras effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat 
 effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under 

tidigare räkenskapsår, om de har en väsentlig effekt på den aktuella 
rapportperioden 

 förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets 
början   
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Kommentar 

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag 
till kommunens förvaltningsberättelse. Såsom framgår under avgränsning har vi inte 
granskat nämndvis redovisning.  

3.1.1 Finansiella rapporter och jämförelsetal  
De finansiella rapporter som ingår i en delårsrapport ska upprättas enligt följande: 
a) En balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut och jämförelsetal för närmast 
föregående räkenskapsårs utgång. 
b) En resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period 
närmast föregående räkenskapsår, helårsprognos samt årsbudget. 
Kommentar 

Vår bedömning är att kommunen har med alla förväntade delar när det gäller balans- 
och resultaträkning och dess jämförelsetal. Rapporternas rubriker och innehåll behöver 
ses över eftersom LKBR föreskriver vilka rader som ska finnas och deras inbördes 
ordning. 

3.2 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett 
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
kommunal bokförings- och redovisningslagen och Rådet för kommunalredovisnings 
rekommendationer. 
I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer 
med redovisningspersonal samt översiktlig avstämning av kommunens delårsrapport 
mot Rådet för kommunal redovisning gällande rekommendationer.  
Kommentar  

Vi anser att redovisningsprinciperna i huvudsak följer RKR:s rekommendationer. Vi 
uppfattar att syftet med LKBR tillsammans med RKRs nya rekommendationer är att 
verka för att vidareutveckla den kommunala redovisningen för ökad jämförbarhet. I linje 
med det arbetet bedömer vi att kommunen bör utveckla beskrivningen av principerna för 
en ökad tydlighet. 
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3.3 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
Kramfors kommun målstyrningsmodell utgår från visionen. De fyra perspektiven är 
strategiska områden som kommunen anser är extra viktiga att arbete med för att nå fram 
till visionen. Till varje perspektiv finns ett antal kommunövergripande mål och varje mål 
har en eller flera indikatorer som ska visa om målet är på väg att uppnås. 
Enligt definitionen i Kramfors kommun uppnås kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning om minst hälften av indikatorerna når upp till sina angivna målvärden, under 
förutsättning att målet för nettokostnader klaras.  

3.3.1 Finansiella mål 
Ett av perspektiven är ”Ekonomi”. Bedömningen av indikatorerna är enligt 
delårsrapporten: 

 
Kommentar 
Såsom framgår ovan är bedömningen att perspektivet inte uppnås. Det gäller även 
delmålet verksamhetens nettokostnad som är en förutsättning för att det ska anses att 
kommunen klarar god ekonomisk hushållning.  
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3.3.2 Verksamhetsmål 
Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska upprättas. Dessa mål skall följas upp och 
kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. 
Övriga perspektiv är   

• Kramforsbon – av bedömning framgår att ett av fyra mål uppnås  

• Samhällsutveckling – inget av målen bedöms uppnås 

• Medarbetare – inget av målen bedöms uppnås 
Flera av målen har inga utfall eller bedömningar per 31 augusti 2019. Vi har stickprovsvis 
granskat två av de indikatorerna med bedömning att de uppnås. 
Kommentar 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen verkar för att målen kan utvärderas löpande 
under året, inte minst för att måluppfyllande åtgärder ska kunna vidtas.  

3.3.3 Sammantagen bedömning 
Av delårsrapporten framgår: 

”Kommunledningskontorets bedömning är att god ekonomisk hushållning inte 
kommer att klaras för verksamhetsåret 2019.” 

Vi tolkar att det också är kommunstyrelsens bedömning.  
Vår samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte är i enlighet med 
fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. 
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR i överväganden till R 171 till 
förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och 
dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk 
hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet. 
Fullmäktige har inte beslutat några mål för koncernen för 2019, men två möjliga 
målsättningar för 2020 har noterats i delårsrapporten. 
Vi rekommenderar att mål omfattande hela koncernen införs och utvärderas. 

                                                
1 Rekommendation gällande delårsrapport 
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4 Balanskrav 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta 
ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett balanskravsunderskott ska regleras senast 
tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå förlorad bör åtgärder 
sättas in så fort som möjligt. Enligt prop. 2003/04:105 bör det åtminstone översiktligt i 
delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet. 
I kommunallagen finns de gällande reglerna om balanskravet, vilket innebär att 
kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som upp-
kommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. I kommunallagen stadgas även 
att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat 
krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker 
kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi. 
Balanskravsutredningen baserat på prognosen visar att balanskravsresultatet är 
negativt med – 47,0 mnkr.  
Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har konstaterats i 
årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För 
att inte tid går förlorad bör åtgärder sättas in så fort som möjligt. Enligt prop 2003/04:105 
bör det åtminstone översiktligt i delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för att 
uppnå balanskravet. 
Kommentar 

Vi är oroade över resultatutvecklingen och rekommenderar att kommunstyrelsen 
bereder en åtgärdsplan så snart som möjligt. 

5 Resultaträkning 

 
Kommunens resultat för delåret uppgår till 18,4 mkr, vilket är 12,0 mkr bättre än samma 
period förra året. Bland annat är skatteintäkterna 11,4 mnkr högre än för motsvarande 
period föregående år.  

mnkr Budget Prognos 31-aug 31-aug 31-dec Förändring 31-aug 31-aug
2019 2018 2018 mellan delåren 2019 2018

Verksamhetens nettokostnader -1 208 -1 262 -793 -796 -1 254 3 -757 -765
Skatteintäkter och statsbidrag 1 209 1 216 811 800 1 200 10 811 800
Finansnetto 0 0 1 2 2 -1 -23 -23
Årets resultat 2 -46 18 6 -52 12 30 13
Årets resultat i relation till 
skatteintäkter och bidrag, % 0,12% -3,75% 2,27% 0,79% -4,34% 3,74% 1,57%

Kommunen Kommunkoncernen
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Kommunens årsprognos uppgår till - 45,6 mkr, vilket är betydligt lägre än 
delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår 
och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. 
Trots att verksamhetens kostnader för årets första månader är närmare 30 mnkr lägre 
än föregående år räknar kommunen med att utfallet för helåret blir nästa 75 mnkr högre 
på helåret.  
Underskottet hänförs till välfärdsnämnden – 37,0 mnkr och bildningsnämnden 
– 15,0 mnkr.  
Av delårsrapporten framgår att bildningsnämnden bedriver ett strategiskt arbete som 
börjar få effekt på det ekonomiska underskottet. Däremot saknas motsvarande för 
välfärdsnämnden. 
Kommentar 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  
Vi rekommenderar att kommunen analyserar varför kostnaderna för årets sista månader 
ökar så mycket mer än för tidigare år. Vi skulle gärna se att sådana cykliska variationer 
kommenteras tydligare i delårsrapporten.  
Vi är som framgår tidigare oroade över resultatutvecklingen och anser att 
välfärdsnämnden omgående måste upprätta en åtgärdsplan för att komma till rätta med 
underskottet.  
I likhet med tidigare år kan vi inte stämma av resultaträkningen mot huvudboken på 
kontonivå. Vi anser att rutinerna behöver ses över för att manuella korrigeringar 
avseende interna poster inte ska behöva göras för att få huvudboken att överensstämma 
mot resultaträkningen.  
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6 Balansräkning 
Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunens samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.  

 

6.1 Iakttagelser vid granskning  

6.2 Finansiell leasing 
Vi rekommenderar kommunen att går igenom sina hyresavtal för att bedöma vilka som 
ska redovisas som finansiell leasing. 

7 Investeringsredovisning 
Enligt RKR R17 Delårsrapport ska delårsrapporten innehålla en översiktlig beskrivning 
av kommunens investeringsredovisning.  
I delårsrapporten finns en tabell över investeringsredovisningen som visar att prognosen 
motsvarar årets budget. Kommentarer i anslutning till tabellen saknas.  

8 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes 
överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys 

31-aug 31-aug 31-dec 31-aug 31-aug
mnkr 2019 2018 2018 2019 2018

Balansomslutning 886 830 938 1 887 1 798
Redovisat eget kapital 347 387 328 416 448
Ansvarsförbindelse 520 594 534 520 594
Eget kapital inkl ansvarsförbindelse -173 -207 -205 -104 -146
Redovisad soliditet 39% 47% 35% 22% 25%
Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse -20% -25% -22% -5% -8%
Omsättningstillgångar 233 187 282 266 251
Avsättningar 150 122 143 162 134
Långfristiga skulder 163 129 167 1 078 975
Kortfristiga skulder 227 193 300 228 241
Balanslikviditet 103% 97% 94% 117% 104%

Kommunen Kommunkoncernen
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9 Sammanställda räkenskaper 
I RKR R17 Delårsrapport framgår det att det är upp till varje kommun att avgöra om de 
kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska 
ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela 
kommunkoncernen som ska bedömas.  

I den kommunala koncernen ingår det helägda moderbolag Kramfors Kommunhus AB 
som omfattar: Krambo AB, Kramfast AB och Kramfors Mediateknik AB samt det hälften 
ägda Höga Kusten Airport AB och kommunalförbundet Räddningstjänsten Höga 
Kusten-Ådalen som med ca 33 procent. 
Kommentar 

Enligt vår bedömning bör även pensionsstiftelsen ingå i den sammanställda 
redovisningen. I övrigt har vi inte närmare granskat den sammanställda redovisningen.  

 

KPMG, dag som ovan  
 
 
 
Lars Skoglund     Lena Medin 
Auktoriserad revisor    Certifierad kommunal revisor 
 
 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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