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Revisionsrapport ”Översiktlig granskning av 
delårsrapport per 2018-08-31” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig 
granskning av delårsrapport per 2018-08-31. 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 2019. 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 2018-08-31 Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalande avges i 
revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

1.1 Bedömning av mål 
Kommunfullmäktige har i budget för 20182 fastställt fyra kommunövergripande mål; 
nöjda medborgare och kunder, god kvalité, attraktiv arbetsgivare samt god ekonomisk 
hushållning. För varje övergripande mål finns ett antal indikatorer, totalt 15 målsatta 
indikatorer. För att nå god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat 
att målen för minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål som 
angavs i budgeten för 2018, samt att balanskravet alltid ska uppnås. 
Eftersom balanskravet inte uppnås blir vår bedömning att resultatet i delårsrapporten 
inte är i enlighet med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, se avsnitt 3.2.4. 
I likhet med tidigare år rekommenderar vi att kommunstyrelsen verkar för att utveckla 
processen för att löpande kunna följa upp verksamhetsmålen, se avsnitt 3.2.3. 

1.2 Övriga kommentarer 
Vi är oroade över resultatutvecklingen och anser därför att styrelsen och nämnder, 
främst då BAS3-nämnden och BKU4-nämnden, skyndsamt måste vidta åtgärder för 
att få en ekonomi balans. Vi ser allvarligt på att BAS inte har fattat tillräckliga beslut 
för att klara budgetramarna de närmaste åren, se avsnitt 4.3. 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen bereder en åtgärdsplan för att återställa 
balanskravsresultatet så snart som möjligt, se avsnitt 4.2. 
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, se avsnitt 4.3. 

                                                
1 Kommunallag (2017:725) 
2 Fastställd 2017-06-26. 
3 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 
4 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
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2 Inledning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårs-
rapporten per 2018-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalande avges i 
revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  
Syftet med granskningen är även att bedöma om kommunens delårsrapport har upp-
rättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och landsting. 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar delårsrapporten 2018-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL5 och Skyrev6. 
Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedöm-
ning av fullmäktiges finansiella mål. 
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) 
i delårsrapporten.  
I 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. 

  

                                                
5 Sveriges Kommuner och Landsting 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:   

• Kommunallag och kommunal redovisningslag, KRL 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  

• Interna regelverk och instruktioner 

• Fullmäktigebeslut 

Vi har även bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommun-
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen.  

2.5 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal 
revisor.  
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichef och ekonom. 

2.6 Metod 
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 avstämning och verifiering av väsentliga balansposter mot specifika-
tioner med tillhörande underlag i den omfattning som krävs för bedömning av full-
mäktiges finansiella mål. 

• Översiktlig analys av resultaträkningen. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Anvisningar och styrdokument 
I KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta 
en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s högst åtta 
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska 
behandlas av fullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  
Kramfors kommun har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti. 

3.2 Bedömning utifrån fullmäktiges mål 

3.2.1 Bakgrund 
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. 

3.2.2 Finansiella mål 
Indikatorerna för kommunens övergripande finansiella mål god ekonomisk hushållning 
har av kommunstyrelsen bedömts enligt följande: 

Indikatorer Kommunstyrelsens 
bedömning 

Resultat uppgår till 1,1 % av verksamhetens 
nettokostnader  

Målet bedöms inte nås. 

Den totala skuldbördan per invånare får inte 
överstiga 89 086 kr. 

Målet bedöms nås. 
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3.2.3 Verksamhetsmål 
Vad gäller verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning så finns 
det tre övergripande mål; nöjda medborgare och kunder, god kvalité samt attraktiv 
arbetsgivare.  
Värdet för indikatorerna är det resultat som presenterades i årsredovisningen 2016. 
Eftersom utfallet för år 2017 var betydligt högre än utfallet 2016, så synes 
ambitionsnivån generellt vara låg.  
Kommunstyrelsens bedömning för målet nöjda medborgare är att tre av fyra indikatorer 
uppnås. Indikatorn som rör elevernas syn på skolan och undervisningen kommer inte 
att mätas under året. Målet god kvalitet bedöms också klara tre av fyra indikatorer, och 
där är det indikatorn elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år som inte 
beräknas att uppnås. För attraktiv arbetsgivare finns det fem indikatorer varav alla 
utom sjukfrånvaron beräknas att uppnås.  
Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från resultatet 2017. Då målen utgår från 
undersökningar som genomförs en gång om året, och inte är publicerade vid 
tidpunkten för delårsrapporten, anges att bedömningen är vansklig att göra.  
Kommentar 

Vi anser att då målen ska utvärderas utifrån indikatorer som mäts enbart en gång om 
året, så kan vi inte avgöra om det är en realistisk bedömning om målen kommer att 
uppnås eller inte. Vi anser att det ur styrningssynpunkt är väsentligt att löpande kunna 
följa upp målsatta värden för att vid behov kunna vidta måluppfyllande åtgärder. Vi 
rekommenderar att kommunstyrelsen verkar för att utveckla processen för att löpande 
kunna följa upp målen. Vad vi förstått pågår en översyn av målstyrningen inom 
kommunen.  

3.2.4 Sammanfattande bedömning 
För att nå god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat att målen för 
minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål som angavs i 
budgeten för 2018, samt att balanskravet alltid ska uppnås 

Kommunstyrelsen bedömning är att eftersom balanskravet inte kommer att uppnås så 
kommer kommunen inte att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning.  
Vi delar kommunstyrelsens bedömning.  
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4 Delårsrapporten i övrigt 

4.1 Innehåll 
Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utveck-
lingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift 
ska lämnas om: 

• sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och 
ställning 

• sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under 
rapportperioden eller efter dennes slut. 

Syftet med RKRs rekommendation 22 är att ange minimikraven för innehållet i en 
delårsrapport och principerna för bedömning av vilka poster som ska tas med i 
delårsrapporten, och hur dessa ska värderas.  
Kommentar 

Sammantaget bedömer vi att delårsrapporten följer RKRs rekommendation 22. 

4.2 Balanskravet 
Balanskravsutredningen baserat på prognosen visar att balanskravsresultatet är 
negativt med - 44,3 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. 
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4.3 Resultaträkning 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för  

Belopp i mnkr 
Utfall  

2018-08-31 
Prognos 2018 

per 2018-08-31 Budget 2018 
Utfall  

2017-12-31 
Verksamhetens 
nettokostnader -795,8  -1 244,6  -1 187,7  -1 183,7  
Förändring i %, jmf med 
föregående år  5,1    
Skatteintäkter och 
statsbidrag 800,3  1 200,5  1 205,5  1 215,3  
Förändring i %, jmf med 
föregående år  -1,2    

Finansnetto  1,9  1,3  -2,9  0,0  

Årets resultat 6,4  -42,8  14,9  31,6  

Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag % 99,2  103,6  98,8  97,4  

Kommentarer 

Avvikelsen mellan prognosen och budgeten uppgår till - 57,7 mnkr. De nämnder som 
redovisar stora underskott är BAS-nämnden, - 41,3 mnkr, och BKU-nämnden, 
- 17,5 mnkr.  
Av delårsrapporten framgår att BAS-nämnden fattat beslut om ca 25 mnkr, räknat på 
helårseffekt år 2020, av uppdraget på 42 mnkr. BKUs åtgärdsprogram motsvarar 
uppdraget om 28 mnkr, också baserat på helårseffekt för år 2020. Vi ser allvarligt på att 
BAS inte har fattat tillräckliga beslut för att klara budgetramarna de närmaste åren. Att 
åtgärderna inte får full effekt förrän år 2020 torde innebära att även budgeten för år 
2019 blir svår att uppnå.  
Orsaken till BAS-nämndens underskott förklaras av dyrare placeringar av barn och 
vuxna och ett fortsatt konsultberoende eftersom det är svårt att rekrytera socionomer. 
BKU-nämndens underskott beror enligt delårsrapporten på att handlingsplanens 
åtgärder för att anpassa bemanningen inte fått tillräcklig effekt. Det har också tillkommit 
fler barn inom förskoleverksamheten vilket innebär att fler avdelningar har öppnats.  
Vi är oroade över resultatutvecklingen och anser därför att styrelsen och nämnder, 
främst då BAS- och BKU-nämnderna, skyndsamt måste vidta åtgärder för att få en 
ekonomi balans.  
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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.  

4.4 Balansräkning 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse. 

Belopp i mnkr 
Kommunen 

2018-08-31 2017-12-31 

Balansomslutning 830,5  919,3  
Redovisat eget kapital 386,8  380,3  
Eget kapital inkl. 
ansvarsförpliktelse -206,6  -220,7  
Redovisad soliditet 47% 41% 
Soliditet med hänsyn till 
ansvarsförpliktelse -25% -24% 
Omsättningstillgångar 187,0  284,4  
Kortfristiga skulder 193,3  292,1  
Balanslikviditet 97% 97% 

En orsak till att balansomslutningen minskat är att bolagens tillgodohavande på 
koncernkontot har minskat.  

4.5 Sammanställd redovisning 
I den sammanställda redovisningen ingår Kramfors Kommunhus AB (med dotterbolagen 
Kramfors Bostads AB, Kramfors Industri AB och Kramfors Mediateknik AB) samt Höga 
Kusten Airport AB och Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen. 

Vi har inte närmare granskat den sammanställda redovisningen. 

 

KPMG, dag som ovan  
 
 
Lars Skoglund     Lena Medin 
Auktoriserad revisor    Certifierad kommunal revisor 
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