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 3 

 

1 Sammanfattning 

Vi bedömer att kommunens delårsrapport i allt väsentligt redogör för periodens resultat 
och ställning, uppfyller kravet på rättvisande räkenskaper samt är upprättad enligt god 
redovisningssed. 

Balanskrav 
Delårsresultatet t o m juli månad uppgår till 13,9 mnkr. Prognostiserat resultat för 2009 är 
beräknat till 10,9 mnkr. Vid avstämning mot balanskravet har Laholms kommun inga 
realisationsvinster som skall exkluderas. I samband med bokslut 2008 gjordes en 
nedskrivning av aktiefonder om 6,1 mnkr. I delårsrapporten har 4 mnkr återförts, varför 
resultatet för såväl delår som prognostiserat helår, minskas med detta belopp. Justerat 
resultat är 9,9 mnkr respektive 6,9 mnkr, varför balanskravet uppfylls. Det finns inte något 
underskott från tidigare år att täcka in. Lagstadgat balanskrav uppfylls således såväl på 
delårs- som prognostiserat helårsbasis.  
 
Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i budget 2009  samt ekonomisk plan 2010 – 2011 fastställt 
finansiella målsättningar som anger ambitionsnivån vad gäller den ekonomiska 
utvecklingen. Kommunens finansiella mål är 

• Verksamheternas nettokostnader inklusive finansnettot skall inte överstiga 98% av 
kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

• Investeringarna i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel. 

I Laholms kommuns delårsresultat uppgår nettokostnadsandelen till 98%. Målet uppfylls 
således. I prognos för helår är motsvarande tal närmare 99%, varför målet ej uppfylls. 
Beträffande finansiering av investeringar så uppfylls inte detta mål varken i delår eller i 
prognostiserat helårsutfall. Inte något av fullmäktige bestämda finansiella mål beräknas 
således att uppnås i bokslut 2009.   

Verksamhetsmål 
God ekonomisk hushållning innebär inte bara att det är balans i räkenskaperna, utan också 
att pengarna nyttjas på ett effektivt sätt. Det är viktigt att även verksamhetsmålen är 
tydliga, mätbara och utvärderingsbara. Fr o m 2006 är det lagkrav på att kommunen – 
utöver finansiella mål – även skall formulera verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Målen skall följas upp i delårsrapport och årsredovisning.  
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Fullmäktige har inte klart uttalat antagit mål avseende god ekonomisk hushållning utifrån 
ett verksamhetsperspektiv. I budget 2009 och ekonomisk plan för 2010-2011 anges dock 
att fullmäktige har fem övergripande målområden som varit utgångspunkt för nämndernas 
inriktningsmål. Inriktningsmålen är i sin tur nedbrutna i effektmål och därefter i 
verksamhetsmål. De övergripande målområdena är: 
 

• Utveckling 
• Demokrati 
• Livskvalitet 
• Samverkan 
• Omvärld 

 
I delårsrapporten ges en sammanfattande bedömning att i stort sett samtliga effektmål 
förväntas att uppfyllas helt eller delvis. I dokumentet ” Budgetuppföljning 2/2009 
nämndernas redovisningar” redovisas och kommenteras prognos för samtliga inriktnings- 
och effektmål.  
 
Vi har ingenting att erinra gentemot den bedömning som nämnderna/styrelsen gjort.  
 
I 2009 års budget och ekonomisk plan för 2010-2011 anges att resursförbrukning, 
nyckeltal och verksamhetsmått som är relaterade till effektmålen skall anges. Vidare skall 
metod för uppföljning uppges. För att utveckla redovisningen, rekommenderar vi att de 
direktiv som anges i budgeten följs upp mer tydligt i delårsrapporten.   
 

2 Inledning 

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Laholms kommuns 
revisorer granskat delårsrapport för 2009. 

2.1 Bakgrund 
Enligt kommunal redovisningslag (KRL) kapitel 9 är kommunen skyldig att upprätta 
minst en delårsrapport omfattande sex till åtta månader. Delårsrapporten skall innehålla en 
översiktlig redogörelse av verksamhet och resultat och upprättas enligt god 
redovisningssed.  
 
Den 1 december 2004 ändrades kommunallagen. Ändringen fokuserar på god ekonomisk 
hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga 
planeringen. Lagen ställer krav på angivande av mål och riktlinjer i budgeten, vilka är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 
bedömning ska biläggas delårsrapporten. 
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Granskningen syftar till att bedöma huruvida delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
lagens krav och i tillämpade delar nedanstående normgivning/vägledning: 

• Delårsrapportering, Rekommendation nr 20, augusti 2000. Redovisningsrådet (för 
publika företag). 

• Kommunala delårsrapporter. Praxis och idéer, april 2003. Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). 

• Granskning av delårsrapport. Rekommendation från Skyrev, juni 2006. 
• Hushållning i lagens namn – ekonomistyrning med mål, uppföljning och åtgärder. 

Viss vägledning från Sveriges kommuner och landsting, juni 2005. 
 

2.2 Revisionsfråga 
Bedömning av delårsrapporten skall ge svar på följande frågor: 

• Är det troligt att fullmäktiges finansiella mål kommer att uppnås? 
• Har verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade verksamhetsmål uppnås? 
• Kommer ett balanserat resultat att uppnås vid årets slut? Om inte – finns åtgärder 

för att uppnå balans angivna och är de tillräckligt tydliga? 
 
Bedömning av delårsrapporten handlar om en mera översiktlig granskning. Det 
huvudsakliga syftet är att ge fullmäktige ledning för den fortsatta styrningen av 
verksamheten så att god ekonomisk hushållning kan upprättas. Granskningen omfattar inte 
någon detaljkontroll av enskilda poster i delårsbokslutet. 

3 Granskningsresultat      

3.1 Föreskrifter och anvisningar 
I KRL kapitel 9 framgår det att kommunen/landstinget skall upprätta minst en 
delårsrapport som skall: 

- omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret (KRL 9:1). 
-  innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens/landstingets verksamhet 

och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång (KRL 9:2), innehållande 
upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av 
kommunens/landstingets resultat och ställning och händelser som är av väsentlig 
betydelse och som har inträffat under eller efter rapportperiodens slut. 

- om inget särskilt hinder föreligger omfatta motsvarande uppgifter för samma 
rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret (KRL 9:3). 

Laholms kommuns delårsrapport omfattar tiden januari fram t o m juli månad 2009. 
Arbetet med delårsrapporten skall fullgöras i enlighet med god redovisningssed. Detta 
innebär bland annat att olika redovisningsprinciper måste beaktas vid upprättandet. 
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Upplysning om avvikelser från god redovisningssed samt skälen för avvikelsen skall 
anges. 
 
Under rubriken ”Redovisningsprinciper” uppges att Laholms kommun i allt väsentligt 
följder KRL och tillämpar de rekommendationer som lämnas av RKR  

Delårsrapporten är komplettrad med nämndernas redovisningar, tillika budgetuppföljning 
2, i ett särskilt dokument. Ekonomienheten har utfärdat anvisningar för dess upprättande 
såväl när det gäller struktur som innehåll.  

Revisionell bedömning 
Vi bedömer att kommunen överlag följer vad som anges i KRL samt vad som i övrigt kan 
betraktas som god redovisningssed. 
 
Vi har noterat en stor förbättring avseende påbörjan av avskrivningar. Dessa sker nu 
redan månaden efter att anläggningen tagits i bruk.  
 
När det gäller dokumentation av redovisningssystemet skall denna kompletteras med  
löneredovisning. Vi vill dock påtala att vi inom ramen för denna granskning inte har haft 
möjlighet att säkerställa att dokumentationen uppfyller kravet på lagstiftarens intentioner.  

Laholms kommun har ännu inte anpassat sin redovisning helt till RKR´s vägledning när 
det gäller exploateringsverksamheten. Inkomster och utgifter uppkomna under året 
bokförs direkt på balanskonton, vilket dock inte följer de senaste gällande 
”rekommendationerna” från RKR. Enligt den nya vägledningen skall avslutade 
exploateringsområden påverka årets resultat. Kostnader och intäkter skall bruttoredovisas. 
Laholms kommun gör en nettoredovisning när ett exploateringsområde är klart. 
Vägledningen skärper redovisningen ytterligare även avseende att en bedömning måste 
göras om vilka poster som skall aktiveras som en anläggningstillgång och därefter bli 
föremål för sedvanlig avskrivning.   

Vi bedömer att ekonomienhetens anvisningar är tillräckliga och utgör ett bra stöd för 
nämnderna vid framtagandet av underlag till delårsrapporten.  
 
Rapporten är i sin struktur uppställd i likhet med årsredovisningen.  
 
 

3.2 Delårsrapportens delar 
Delårsrapportens uppställning skall minst innehålla följande delar: 

• Förvaltningsberättelse (översiktlig redogörelse) 
• resultaträkning 



  

 7 

• balansräkning 
 
Utöver miniminivån (KRL 9:2) kan förvaltningsberättelsen även kompletteras med uppgift 
om:  

• sammanställd nivå, d v s kommunen och de kommunala företagen 
• periodens resultat och uppfyllelse av balanskrav 
• nämndernas resultat och måluppfyllelse 
• personalförhållanden 
• miljöperspektiv 
• drift- och investeringsredovisning under perioden 
• förväntad utveckling (ekonomi och verksamhet). 

 
Revisionell bedömning 
Delårsrapporten innehåller, utöver obligatoriska delar, även majoriteten av dessa 
uppgifter.  

En sammanställd redovisning saknas alltjämt. Orsak till detta är att det kommunala 
bostadsbolaget Laholmshem AB´s delårsrapport är baserad på redovisningen t o m augusti 
månad. I Laholms Biogas AB har kommunen en ägarandel av 33%. Även detta bolag har 
delårsrapport baserad på augusti månad.  

2009 års delårsrapport har – i jämförelse med föregående år – kompletteras med en kortare 
verbal beskrivning avseende Laholmshem AB. Vi bedömer denna – för närvarande -
redovisning som tillräcklig när det gäller Laholmshem, men rekommenderar en dylik 
beskrivning även avseende Laholms Biogas AB.  

 
3.2.1 God ekonomisk hushållning 

I KRL kap 4:5 anges att: ”Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om 
målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.” .  
Enligt KL 9:9 a ska revisorerna avge en skriftlig bedömning till fullmäktige avseende 
måluppfyllelsen för fullmäktiges finansiella mål respektive verksamhetsmål som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning 

Fr o m 1 december 2004 har kommunallagen kompletterats med föreskrifter som 
förtydligar synen på god ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet. Förändringen 
innebär bl a att kommunen skall ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste 
det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta 
krävs bl a en utvecklad planering med framförhållning och beredskap, tydliga och mätbara 
mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser 
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gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som utvisar hur 
verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv 
organisation som säkerställer måluppfyllelsen. God ekonomisk hushållning innebär 
således inte bara att det är balans i räkenskaperna, utan det innebär också att tillgängliga 
medel utnyttjas på ett effektivt sätt.   

3.2.1.1 Finansiella mål  
Förvaltningsberättelsen innehåller Laholms kommuns definition av god ekonomisk 
hushållning. I budget 2009 och ekonomisk plan för 2010 – 2011 anges följande finansiella 
mål som styrande för den ekonomiska planeringen i kommunen:  
 

• Verksamheternas nettokostnader inklusive finansnettot skall inte överstiga 98% av 
kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

• Investeringarna i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel. 

Av förvaltningsberättelsen framgår att inget av de finansiella målen förväntas att bli 
uppfyllda under 2009. 

Revisionell bedömning 
I Laholms kommuns delårsresultat uppgår nettokostnadsandelen till 98%. Målet uppfylls 
således. I prognos för helår är motsvarande tal närmare 99%, varför målet ej uppfylls. 
Beträffande finansiering av investeringar så uppfylls inte detta mål varken i delår eller i 
prognostiserat helårsutfall.  

Vi bedömer att Laholms kommun inte uppnår något av fullmäktige bestämda finansiella 
mål bokslut 2009.   Vi bedömer det även som osäkert att kommunen kommer att uppnå 
målen under resterande planperiod.     

3.2.1.2 Verksamhetsmål  
Fullmäktige har inte klart uttalat antagit mål avseende god ekonomisk hushållning utifrån 
ett verksamhetsperspektiv. I budget 2009 och ekonomisk plan för 2010 - 2011 anges dock 
att fullmäktige har fem övergripande målområden som varit utgångspunkt för nämndernas 
inriktningsmål. Inriktningsmålen är i sin tur nedbrutna i effektmål och därefter i 
verksamhetsmål. De övergripande målområdena är: 
 

• Utveckling 
• Demokrati 
• Livskvalitet 
• Samverkan 
• Omvärld 
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I delårsrapporten anges sammanfattningsvis att övervägande delen av nämndernas 
effektmål kommer att uppfyllas – helt eller delvis. I vissa fall kommer målen med 
sannolikhet att uppfyllas helt under nästkommande år. I dokumentet ” Budgetuppföljning 
2/2008 nämndernas redovisningar” finns mer utförliga redovisningar. 

 
När det gäller verksamhetsmässiga mål redovisas och kommenteras samtliga inriktnings- 
och effektmål i dokumentet ” Budgetuppföljning 2/2009 nämndernas redovisningar”. Som 
framgår ovan bedöms i stort sett samtliga mål att uppfyllas helt eller delvis. Endast i något 
enstaka undantag anges att målet troligen inte kommer att kunna uppfyllas. I de fall ett 
mål inte uppfattas som helt uppfyllt, anges oftast en utveckling, beskrivning av kommande 
åtgärder etc i syfte att nå målet. 
 
Revisionell bedömning 
Vi uppfattar att själva uppföljningen och redovisningen är i linje med lagstiftarens 
intentioner.  Vi bedömer att verksamhetsmålen till övervägande del kommer att uppnås 
2009. 
 
I 2009 års budget och ekonomisk plan för 2010 - 2011 anges att resursförbrukning, 
nyckeltal och verksamhetsmått som är relaterade till effektmålen skall anges. Vidare skall 
metod för uppföljning anges. Att dessa direktiv följs är angeläget för att det skall kunna 
utläsas i vad mån målen är uppfyllda eller ej. Vi har noterat att redovisning av nyckeltal/ 
verksamhetsmått relaterat till effektmålen utvecklats för fler nämnder.   
 
 
3.2.2 Balanskravet 

I KRL kap 4:4 anges att: ”…om kostnaderna för ett visst år överstiger intäkterna skall det 
i förvaltningsberättelsen…..anges när och på vilket sätt…..reglering av det negativa 
resultatet skall ske…..” 

Vid avstämning mot balanskravet skall eventuella realisationsvinster exkluderas. Hänsyn 
skall också tas till om kommunen har tidigare ej reglerade negativa underskott. Även om 
kommunen redovisar ett positivt resultat kan det således vara så att balanskravet inte är 
uppfyllt.  

I delårsrapporten redovisas en avstämning mot balanskravet. Delårsresultatet t o m juli 
månad uppgår till 13,9 mnkr och prognos för helår lyder på 10,9 mnkr. Från resultaten har 
Laholms kommun inga realisationsvinster som skall exkluderas. I samband med bokslut 
2008 gjordes en nedskrivning av aktiefonder om 6,1 mnkr. I delårsrapporten har 4 mnkr 
återförts, varför resultatet för såväl delår som prognostiserat helår, minskas med detta 
belopp. Justerat resultat är 9,9 mnkr respektive 6,9 mnkr, varför balanskravet uppfylls. Det 
finns inte något underskott från tidigare år att täcka in.  
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Revisionell bedömning 
Laholms kommun uppfyller lagstadgat balanskrav i delårsresultatet och även när det gäller 
prognosen för helår.  

3.2.3 Finansiell analys 
I förvaltningsberättelsen redovisas en ekonomisk översikt. Översikten behandlar bl a 
föregående budgetuppföljning och prognos, nämndernas nettokostnader och kommentarer 
kring dessa, viktigare poster i resultat- och balansräkning.  

Revisionell bedömning 
Vi uppfattar att den ekonomiska översikten ger en bra och rättvisande bild av kommunens 
ekonomi. Nedan lyfts några avsnitt fram närmare. 

Kommunens kostnader har jämfört med förgående års period ökat med 2,3% medan 
intäkterna minskat med 0,2%. Utvecklingen avseende nettokostnaderna har avtagit något, 
verksamheternas nettokostnader ökade med 3% jämfört med motsvarande period 2008. 
Enligt helårsprognosen förväntas nettokostnaderna öka med 3,1% jämfört med 2008. 
Under 2008 ökade nettokostnaderna med 5,9% jämfört med året innan.  

Nettokostnadsandel inklusive finansnetto uppgick vid delår 2008 till 99%, bokslut 2008 
till 100% och i delårsrapport 2009 till 98%. För helår beräknas nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto uppgå till 99%. 

Soliditet exklusive pensionsåtagande äldre än 1998 uppgår i delårsrapport till 70% vilket 
är en försämring gentemot bokslut 2008 med 0,8 %-enheter. Inkluderas pensionsåtagande 
inom linjen, d v s åtaganden äldre än 1998, är soliditeten nere i 12%, vilket är en 
försämring sedan årsskiftet med 1%-enhet. Prognosen för helår lyder på 68%, d v s 
ytterligare försämring.  

Laholms kommun har för 2009 budgeterat ett resultat om 22,1 mnkr. Prognosen lyder på 
10,9 mnkr, d v s ett negativt resultat om 11,2 mnkr jämfört med budget. Största avvikelser 
är minskade skatteintäkter och utjämningsbidrag om 16,9 mnkr och ersättning för 
kapitalkostnader på 3,9 mnkr. Positiva avvikelser utgörs bl a av ett bättre finansnetto på 
4,8 mnkr och sänkta premier för avtalsförsäkring på 3,8 mnkr.  

Enligt prognos från Sveriges Kommuner och Landsting beräknas slutavräkningen för 2008 
bli negativt 173 kr/invånare, dock 68 kr bättre per invånare än tidigare prognos. Vilket 
medför en positiv korrigering på 1,5 mnkr. Beräknad slutavräkning för 2009 förväntas bli 
negativ med 1 393 kr/invånare motsvarande 32,4 mnkr. 
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3.2.3.1 Prognoser 
Laholms kommun har tidigare under året (maj månad) redovisat en prognos baserad på 
mars månads utfall. Sammanlagt prognostiserat underskott för nämnderna uppgick till 5,2 
mnkr. I samband med upprättande av delårsrapport har en ny prognos baserad efter sju 
månaders redovisning tagits fram. Se nedan. 

Nämnd  Prognos 1 Prognos 2  
  

Kommunfullmäktige 0 0
Kommunstyrelsen 0,5 2,6
Utvecklings- o näringslivsn -0,5 -1,5
Servicenämnden, skattefin 0 0,5
Servicenämnden, avgiftsfin -0,6 0,3
Miljö- och byggnadsnämnd -1,0 0
Kultur- och fritidsnämnden 0 0
Barn- och utbildningsn. -3,6 -1,0
Socialnämnden 0 -1,0
Revisorerna 0 0
Summa:  -5,2 -0,1
 

Revisionell bedömning 
Som synes har en avsevärd förbättring skett. Den nya prognosen visar på en 
nettoavvikelse gentemot budget med 0,1 mnkr. Det skall uppmärksammas att det inom 
nämnderna finns större avvikelser, men vi uppfattar ändå att budgetdisciplinen förbättrats.  

Större positiva avvikelser utgörs inom Kommunstyrelsens ansvarsområde av återbetalning 
av Hallandstrafiken avseende 2008 (0,6 mnkr) ej tillsatta tjänster (0,8 mnkr). Utvecklings- 
och näringslivsnämndens prognostiserade underskott om 1,5 mnkr utgörs av 
försörjningsstöd. Socialnämndens underskott är främst hänförligt till ökade kostnader för 
barn och unga (prognostiserat underskott om 1,3 mnkr).  

Barn- och utbildningsnämnden är den nämnd som har mest betydande interna 
budgetavvikelser. Till följd av att volymutvecklingen inom förskolan har avstannat 
redovisas här + 2 mnkr. Gymnasieskolan däremot har ett beräknat underskott om 5,4 mnkr 
(obalans i befintlig organisation och ökade kostnader för interkommunala ersättningar och 
bidrag till friskolor).  

Vi ser det som angeläget att nämnderna fortsätter att hörsamma Kommunstyrelsens 
uppmaningar avseende effektiviseringar. 
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3.2.4 Driftredovisning 
I delårsrapporten redovisas en driftredovisning (på nämndsnivå) innehållande uppgift om 
redovisning av delårsresultat, budget, prognos och avvikelse för helår 2009 samt bokslut 
2008. Driftredovisning avslutas med en resultatavstämning gentemot resultaträkningens 
nettokostnader.  

Revisionell bedömning 
Driftredovisning är upprättad i enlighet med KRL´s direktiv. Vi rekommenderar dock att 
driftredovisningen kompletteras med delårsresultat för motsvarande period föregående år.  
 
En avstämning avseende delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot grundbokföringen. 
Periodisering av kostnader och intäkter har gjorts i en sidoordnad sammanställning.  
 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur utfallet 
förhåller sig till fullmäktiges budget.  
 
För att underlätta uppföljningen rekommenderar vi att eventuella tilläggsanslag samt 
ombudgeteringar särskilt redovisas. 
 
 
3.2.5 Investeringsredovisning 
I delårsrapporten redovisas en investeringsredovisning (nämnds- och projektnivå) 
innehållande uppgift om budget, utfall vid delår, prognos helår samt avvikelse gentemot 
budget. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 41 mnkr. Investeringsbudget (netto) för 
hela 2009 uppgår till 152,2 mnkr och prognostiserat utnyttjande lyder på 123,4 mnkr. 
Sammantaget uppgår prognostiserad budgetavvikelse till ett överskott om 28,8 mnkr 

Bland de större avvikelserna anges om- och tillbyggnad av Veingeskolan (11 mnkr) samt 
ombyggnad och renovering av Hishultsskolan ( 5 mnkr). Vidare noteras utbyggnad av 
VA-ledningsnät i Ahla (6 mnkr). 

Revisionell bedömning 
Vi rekommenderar att investeringsredovisningen kompletteras med uppgifter om 
ursprunglig budget samt eventuella ombudgeteringar från tidigare år och eventuella 
tilläggsanslag. I de fall det rör sig om fleråriga projekt bör detta framgå – redovisning som 
i kommunens årsredovisning är önskvärd. 

En avstämning gentemot grundbokföringen har gjorts på nämndsnivå. 

Som framgår ovan har endast 41 mnkr (27%) av investeringsbudgeten utnyttjats. 
Prognosen är dock att ytterligare drygt 80 mnkr kommer att tas i anspråk under årets sista 
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månader. Ökas investeringstakten enligt prognosen kommer det att få till följd att närmare 
81% av budgeten tas i anspråk. Vi ifrågasätter om detta kommer att kunna fullföljas.  I 
delårsrapport 2008 angavs att 84% av investeringsbudgeten skulle tas i anspråk. I 
årsbokslutet framkom att det endast blev 54%. 

3.2.6 Resultaträkning 
I delårsrapporten redovisas en resultaträkning innehållande uppgift om utfall för aktuell 
delårsperiod, jämförelse med samma tidpunkt 2008. Resultaträkningen redovisar även 
bokslut 2008 samt budget och prognos helår 2009. Resultaträkningen är kompletterad med 
nothänvisning. 
  
Revisionell bedömning 
Vi har noterat att resultaträkningens uppställning är i enlighet med KRL 5:1. En 
avstämning avseende delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot grundbokföringen. 
Periodisering av kostnader och intäkter har gjorts i en sidoordnad sammanställning. 
Periodiseringarna är tydligt dokumenterade och enkla att följa.  
 
Beträffande några viktiga poster såsom pensioner, semester och skatteintäkter kan noteras 
att: 
 

• Pensionsavsättning är bokförd enligt uppgift från KPA augusti månad 2009. 
• Uppgift om semesterlöneskulden är hämtad från bokslut 2008 och uppräknad med 

en beräknad kostnadsökning om drygt 4% (0,8 mnkr).  
• I delårsbokslutets skatteintäkter ingår preliminär slutlig avräkning för 2008 (+68 

kr/invånare) samt beräknad slutavräkning för 2009 (- 1 393 kr invånare). 
Uppgifterna hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:45  
augusti månad. Avräkning för 2008 har periodiserats med 7/12. Vi rekommenderar 
att beloppet i sin helhet bokförs på delårsbokslutets resultat. 2009 års beräknade 
avräkning har korrekt bokförts med 7/12.  

• Fastighetsavgiften är korrekt periodiserad med 7/12 (5,7 mnkr) 
 
Vi vill även påpeka att engångsutdelningen från Sveriges Kommuner och Landsting – 1,3 
mnkr för Laholms del – i sin helhet skall tillfalla delårsresultatet. Nu har endast 7/12 (0,8 
mnkr) periodiserats.  
 
Vi bedömer posterna som överlag rättvisande och vill särskilt uppmärksamma att det finns 
tillfredsställande underlag som styrker periodiseringarna. 
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3.2.7 Balansräkning 
Balansräkningen redovisar den ekonomiska ställningen på balansdagen den 31 juli 2009 
samt för motsvarande period föregående år. Härutöver finns en redovisning av utfall 2008 
och prognos 2009.  Balansräkningen är kompletterad med en notförteckning.  

Revisionell bedömning  
Balansräkningens uppställning är i enlighet med KRL 5:2. En avstämning avseende 
delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot grundbokföringen och sidoordnad 
sammanställning för periodisering av kostnader och intäkter. Periodiseringarna är tydligt 
dokumenterade och enkla att följa. Underlagen till balansräkningens poster håller en hög 
kvalitet. 
 

3.3 Redovisning av delårsrapporten 
I syfte att redovisa en så aktuell rapport som möjligt bör Kommunstyrelsen snarast ta 
ställning till upprättad delårsrapport för att därefter förelägga den för fullmäktige. 
 
Revisionell bedömning 
Delårsrapporten kommer att behandlas av Kommunstyrelsen den 22 september och 
kommer att redovisas för Kommunfullmäktige den 22 oktober 2009. Redovisningen till 
Kommunfullmäktige sker närmare tre månader efter rapporteringsperiodens slut och 
infaller således utanför den tvåmånadersperiod som kan ses som god redovisningssed. 
 

  

 

 


