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1 Sammanfattande bedömning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2013-01-01 – 2013-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2013. 

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 16,9 mnkr (31,0 mnkr), vilket är 14,1 mnkr sämre än 
motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 
23,7 mnkr (23,8 mnkr). Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas. Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande 
bedömning av kommunens delårsrapport: 

• I vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder 
på att kommunens delårsrapport inte, i allt väsentlighet, är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god redovisningssed.  
 

• Vår bedömning är att de förutsättningar och anvisningar som finns ger 
förutsättningar för att delårsrapporten ska uppfylla de krav som KRL ställer. 
 

• Vi bedömer att det finansiella målet om ett resultat om 1 % av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning uppnås.  Prognostiserat utfall uppgår 
till 2,2 % d.v.s. det finns förutsättningar att målet kommer att uppnås. I 
budget 2013 och ekonomisk plan 2014 – 2015 anges att målsättningen om 1 
% endast är temporär för åren 2013 och 2014. För att uppnå god ekonomisk 
hushållning över tid är ambitionen ett resultat om 2 %. När det gäller 
fullmäktiges finansiella mål om egenfinansiering av investeringar inom 
skattefinansierad verksamhet - så bedömer vi att resultaten i 
delårsrapporten och prognos för helår inte kommer att nås.  
 

• I delårsrapporten gör kommunstyrelsen ingen samlad bedömning av 
fullmäktiges verksamhetsmål. I flera fall redovisas ingen prognos ifall 
målet/indikatorn kommer att uppnås eller inte. Endast 19 av 77 
mål/indikatorer bedöms uppfyllas för 2013. Det saknas vidare en 
beskrivning för planerade åtgärder för att nå måluppfyllelsen. Utformningen 
av verksamhetsmässiga mål med betydelse för en god ekonomisk 
hushållning behöver enligt vår bedömning utvecklas i såväl planerings- som 
uppföljningsarbetet. 
 

• Nämnderna prognostiserar ett samlat negativt resultat på 5,8 mnkr, trots 
tilläggsbudget på 10,5 mnkr under året.  Vi ser med oro på Socialnämndens 
prognostiserade resultat på -9,2 mnkr. Vi vill betona vikten av att 
nämnderna bedriver sin verksamhet inom av fullmäktiges tilldelade ramar.  
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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 utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen 
planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig 
grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. 
Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den informa-
tion 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 

• God redovisningssed 

• Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 

2.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 
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- Intervjuer med berörda tjänstemän 

- Analys av relevanta dokument 

- Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den 
omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa ett rättvisande 
resultat 

- Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos 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 berörda tjänstemän i kommunen. 
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3 Granskningsresultat 

3.1 Rättvisande räkenskaper och god 
redovisningssed 

I den översiktliga redogörelsen (förvaltningsberättelsen) redovisas kortfattat viktiga 
händelser under perioden, ekonomisk analys av utfall och prognos samt 
investeringsredovisning och driftredovisning. Vidare redovisas god ekonomisk 
hushållning såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. Härutöver 
finns en personalredovisning i vilken antal sysselsatta, sysselsättningsgrad etc. 
redovisas. Även uppgifter om sjukfrånvaron redovisas. 

Kommunens delårsrapport innehåller även resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys och prognoser. Någon formell sammanställd redovisning har inte 
upprättats.  

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti vilket är i 
överensstämmelse med KRL där det sägs att delårsrapporten ska omfatta minst sex 
och högst åtta månader. Kommunens resultat för perioden januari – augusti uppgår 
till 16,9 mnkr.  

Ekonomikontoret har skickat ut anvisningar och interna föreskrifter avseende 
delårsrapporteringen till förvaltningarna och bolaget.  

Arbetet med delårsrapporten skall fullgöras i enlighet med god redovisningssed. 
Detta innebär bland annat att olika redovisningsprinciper måste beaktas vid 
upprättandet. Upplysning om avvikelser från god redovisningssed samt skälen för 
avvikelsen skall anges. Under rubriken ”Redovisningsprinciper” uppges att Laholms 
kommun i huvudsak följer KRL och tillämpar de rekommendationer som lämnas av 
RKR (Rådet för kommunal redovisning). 

Laholms kommun uppger några avsteg från vad som betraktas som god 
redovisningssed: 

• Exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter avslutas direkt mot 
balansräkningen. 

• Vid inköp av korttidsinventarier och inventarier av mindre värde tillämpas 
huvudsakligen direkt kostnadsföring vid lägre värde än ett prisbasbelopp.  

• Erhållna investeringsbidrag har inte periodiserats utan intäktsförts direkt 
mot investeringsutgiften. 

 
Bedömning 
Orsak till ovanstående avvikelser framgår inte och inte heller i vilken grad de är 
resultatpåverkande. Delårsrapporten bör kompletteras med dessa uppgifter.  
 
Vi anser att ett förtydligande bör göras när det t.ex. gäller leasingavgifter och ränta 
på lån. Redovisningsprinciperna kan lämpligen kompletteras med hur periodisering 
skett exempelvis vid årsavgifter, interkommunala ersättningar, statsbidrag etc.  

Vi bedömer att kommunen i övrigt följer vad som anges i KRL samt vad som i övrigt 
kan betraktas som god redovisningssed.  
Vi har granskat ett urval poster bl.a. periodiseringar som är gjorda i samband med 
delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt. 
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3.1.1 Resultaträkning  
I delårsrapporten redovisas en resultaträkning innehållande uppgift om utfall för 
aktuell delårsperiod, jämförelse med samma tidpunkt 2012. Resultaträkningen 
redovisar även bokslut 2012 samt budget och prognos helår 2013. 
Resultaträkningen är kompletterad med notförteckning. 

Bedömning  

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.   

Vi har granskat ett urval av de periodiseringar som är gjorda i samband med 
delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt.  

Beträffande några poster av större betydelse kan noteras att: 

• Intäkten från den kommunala fastighetsavgiften ska redovisas på det år den 
avser. Den slutliga fastighetsavgiften för 2013 blir känd först i slutet av 2014 
och kommer att utbetalas först 2015. Kommunen har i delårsbokslut använt 
sig av SKL:s cirkulär 12:75 avseende uppbokning av fastighetsavgiften och 
fastighetsavgiften uppgår till 33,3 mnkr i delårsbokslutet.  
 

• I delårsbokslutets skatteintäkter ingår preliminär slutlig avräkning för 2012 
(+111 kr/invånare, d.v.s. 2,6 mnkr) samt beräknad slutavräkning för 2013 (-
268 kr invånare, d.v.s. 4,2 mnkr). Uppgifterna är hämtade från Sveriges 
Kommuner och Landstings cirkulär 13:40 augusti månad. Slutavräkning för 
2012 har korrekt i sin helhet bokförts på delårsbokslutets resultat. 2013 års 
beräknade avräkning har korrekt bokförts med 8/12.    
 
 

3.1.2 Balansräkning  
Balansräkningen redovisar den ekonomiska ställningen på balansdagen den 31 
augusti 2013 samt för motsvarande period föregående år. Härutöver finns en 
redovisning av utfall 2012 och prognos 2013.  Balansräkningen är kompletterad 
med en notförteckning.  

Totala pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) uppgår till 642,5 mnkr (589,9 
mnkr). Diskonteringsräntan har under året sänkts med 0,75 procentenheter, vilket 
innebär att pensionskulden ökat. Pensionsförpliktelsen har ökat med ca 50,5 mnkr 
(varav 45,2 mnkr avser anvarsförbindelsen) och med anledning av förändringen av 
diskoteringsräntan.  
 
Under året har finansiella pensionsplaceringar sålts, realisationsvinster uppgår till 
9,6 mnkr. Återstående bokförda värde avseende pensionsplaceringarna uppgår till 
59,6 mnkr. Marknadsvärdet uppgår till 70,6 mnkr. Marknadsvärdet avseende 
räntebärandepapper uppgår till 74 % av den totala pensionsmedelsplaceringen.        

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.    
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3.1.3 Investeringsredovisning  
I delårsrapporten redovisas en investeringsredovisning (nämnds- och projektnivå) 
innehållande uppgift om årsbudget, ombudgetering/nya projekt, utfall vid delår, 
prognos helår samt avvikelse gentemot budget.  

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 77,5 mnkr att jämföra med 75,7  mnkr för 
motsvarande period 2012. Investeringsbudget (netto) för hela 2013 uppgår till 
224,7 mnkr och prognostiserat utnyttjande lyder på 142,0 mnkr. Sammantaget 
uppgår prognostiserad budgetavvikelse till ett överskott om 82,7 mnkr, vilket ger en 
utnyttjandegrad på ca 63 %. 

Bedömning  
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
hur utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. En avstämning gentemot 
grundbokföringen har gjorts på nämndsnivå. 

I de fall det rör sig om fleråriga projekt bör detta framgå – redovisning som i 
kommunens årsredovisning är önskvärd. 

3.2 Resultatanalys  
I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2013 
respektive 2012, prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget 2013.  

Resultaträkning (i mnkr)
Utfall 
delår 
2013

Utfall 
delår 
2012

Prognos 
april

Prognos 
augusti

Budget
Prognos 

avv ikelse mot 
budget

Verksamhetens intäkter 159,6 17 1 ,9 222 243,8 218,1 25,7
Verksamhetens kostnader -835,9 -820,4 -1251,3 -1254,7 -1238,6 -16,1
Avskrivningar -35,2 -31 ,6 -53,8 -53,9 -55,5 1 ,6

Verksamhetens nettokostnader -711,5 -680,1 -1 083,0 -1 064,8 -1 076,0 11,2
Varav  jämförelsestörande post 0,0
Skatteintäkter 555,3 543,4 830,7 831,6 824 7 ,6
Generella statsbidrag 168,3 164,8 252,3 252,3 257 ,2 -4,9
Summa skatteintäkter och statsbidrag 7 23,6 7 08,2 1 083,0 1  083,9 1  081,2 2,7
Finansiella intäkter 12,4 5,3 11,9 13,2 6,0 7 ,2
Finansiella kostnader -7 ,6 -2,4 -9,4 -8,6 -4,6 -4,0
Årets resultat 16,9 31,0 2,5 23,8 6,6 17 ,2  

Delårsresultatet uppgår till 16,9 mnkr att jämföra med 31 mnkr för motsvarande 
period förra året. Skillnaden mellan åren beror i huvudsak på att 2012 års resultat 
ingick återbetalda premier från AFA-försäkring motsvarande 18,5 mnkr.  

I jämförelse med motsvarande tidpunkt 2012 har verksamhetens nettokostnader 
ökat med 4,6 %. Exkluderas återbetalningen avseende AFA för 2012 har istället 
nettokostnaderna ökat med 1,8 %.  Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 2,2 
%.  

Finansnettot är 1,9 mnkr högre än förgående år och uppgår till +4,8 mnkr och 
förklaras till största del på realisationsvinster avseende försålda 
pensionsmedelsplaceringar.  

Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat om 23,8  mnkr, vilket är 17,2 
mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror företrädesvis på att Styrelsen för AFA 
Försäkringar fattat beslut om att återbetala inbetalda premier för 2005 och 2006. 
Återbetalningar beräknas uppgå till 17,6 mnkr. Beslut fattades i september månad, 
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varför de inte är bokförda i delårsresultatet. Skatteintäkterna förväntas bli 7,6 mnkr 
bättre än vad som var känt vid budgeteringstillfället.  

Finansnettot prognostiseras till +3,2 mnkr och förklaras av realisationsvinster på 
9,6 mnkr samt sänkt diskonteringsräntan, kostnader på 5,3 mnkr.   

Verksamhetens kostnader prognostiseras till -16,1 mnkr och förklaras till 5,9 mnkr 
av nämndernas samlade underskott 

Bedömning 
Vi bedömer att kommunens prognos är realistisk och att hänsyn har tagits till kända 
och väsentliga faktorer. 

Vi vill i detta sammanhang uppmärksamma att om engångsintäkten från AFA samt 
realisationsvinsterna avseende pensionsmedelsförsäljningen exkluderas bedömer vi 
att kommunens prognostiserade resultat till negativt. Vi ser det som angeläget att 
åtgärder vidtas.  

3.1.4 Balanskrav  
I delårsrapporten redovisas en avstämning mot balanskravet. Delårsresultatet 
t.o.m. augusti uppgår till 16,9 mnkr och prognos för helår lyder på 23,7 mnkr. Från 
resultaten skall realisationsvinster om 10,1 mnkr exkluderas.  

Bedömning  

Laholms kommun uppfyller lagstadgat balanskrav i delårsresultatet och även när 
det gäller prognosen för helår. Några underskott från tidigare år finns inte. 

3.3 God ekonomisk hushållning 
3.3.1 Finansiella mål  

I delårsrapporten görs en uppföljning av kommunens finansiella mål som fastställts 
i budget 2013, plan 2014-2015: 

Finansiellt mål, fastställt av 
fullmäktige i budget 2013 

Utfall i prognos 2013 Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsens 
bedömning 

Årets resultat ska uppgå till minst 1 % 
av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning 

Skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning 
beräknas till totalt 1 083,9 
mnkr, vilket ger ett mål om 
10,8 mnkr. Prognostiserat 
resultat uppgår till 23,8 
mnkr, vilket är cirka 2,2 
%. 
 

Prognosen pekar på att 
målet uppnås 

Nettoinvesteringarna, exklusive 
investeringar som görs inom 
avgiftsfinansierad verksamhet och 
exploateringsverksamhet, ska 
finansieras med egna medel. 

Investeringsvolymen inom 
skattefinansierad 
verksamhet beräknas till 
103,5 mnkr. Årets resultat 
prognostiseras till 23,8 
mnkr och avskrivningarna 
till 53,9 mnkr. Det ger ett 
utrymme om 77,7 mnkr, 
vilket innebär en 

Prognosen pekar på att 
målet inte kommer att 
uppnås  
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egenfinansiering om 75 %. 

 

Bedömning  

Vi instämmer i bedömningen att det finansiella målet om ett resultat om 1 % av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppnås.  Prognostiserat utfall 
uppgår till 2,2 % d.v.s. det finns förutsättningar att målet kommer att uppnås. I 
budget 2013 och ekonomisk plan 2014 – 2015 anges att målsättningen om 1 % 
endast är temporär för åren 2013 och 2014. För att uppnå god ekonomisk 
hushållning över tid är ambitionen ett resultat om 2 %. 

När det gäller fullmäktiges finansiella mål om egenfinansiering av investeringar 
inom skattefinansierad verksamhet - så bedömer vi att resultaten i delårsrapporten 
och prognos för helår inte kommer att nås. Vi instämmer i Kommunstyrelsens 
bedömning om att finansieringsgraden prognostiseras till 75 %. Detta är dock en 
förbättring gentemot vad som förutspåddes (48 %) i budget 2013. 

3.3.2 Mål för verksamheten 

Fullmäktige har antagit en vision och inriktningsmål för kommunens verksamheter.  
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska de 
gemensamma inriktningsmålen även utgöra mål för god ekonomisk hushållning. De 
olika inriktningsmålen är i sin tur indelade i ett antal prioriterade resultatmål: 

• Andelen medborgare och brukare som upplever god tillgänglighet och gott 
bemötande ska öka 

• Under året ska utbudet av e-tjänster öka 
• Skapa förutsättningar för nybyggnation för näringsliv och bostäder med 

olika boendeformer och upplåtelseformer med särskilt fokus på unga 
familjer.  

• Byggklar mark för bostäder och näringsliv ska finnas i de områden som 
efterfrågas.  

• Antalet invånare ska öka till 25 000 år 2025 vilket innebär en ökning om 170 
invånare per år.  

• Det lokala näringslivet ska även fortsättningsvis uppfatta kommunen som 
stödjande och med hög servicenivå.  

• Antal företag inom handels- och tjänstsektor samt besöksnäringen ska öka.  
• Stranden ska uppnå kriterierna för miljöutmärkelsen Blå flagg vilket ska 

bidra till bättre service och fler besökare.  
• Medborgarnas och brukarnas upplevelse av inflytande och delaktighet ska 

öka.  
• Andelen medborgare och brukare som upplever att de är trygga ska öka.   
• Andel unga som är positiva till att växa upp i kommunen ska öka 
• En utvecklad, individuell och aktiv vägledning ska erbjudas till ungdomar 

för att bidra till högre måluppfyllelse i skolan och bättre möjligheter till 
arbete och därmed minskad ungdomsarbetslöshet.   

• Barn och unga som hamnar i ogynnsam social utveckling, kriminalitet, 
missbruk eller som drabbas av psykisk ohälsa ska minska.  
 

I delårsrapporten finns en redovisning av samtliga resultatmål, utom “Barn och 
unga som hamnar i ogynnsam social utveckling, kriminalitet, missbruk eller som 
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drabbas av psykisk ohälsa ska minska”. För de olika resultatmålen finns ett antal 
indikatorer som redovisar utfall 2011 och 2012, mål och prognos för 2013. 
Nämndernas mål/indikatorer är kortfattat kommenterade, men det är i princip 
endast Servicenämnden som angivet en samlad uppfattning avseende huruvida 
målet bedöms bli uppfyllt eller ej. 
 
Någon redovisning av nämndernas nämndspecifika prioriterade resultatmål sker 
varken i delårsbokslutet eller i dokumentet ”Uppföljning 2 med prognos 2013” som 
redovisas till kommunfullmäktige.  
 
Bedömning  
I delårsrapporten gör Kommunstyrelsen ingen samlad bedömning av fullmäktiges 
mål. I flera fall redovisas ingen prognos ifall målet kommer att uppnås eller inte. 
Endast 19 av 77 mål/indikatorer bedöms uppfyllas för 2013. Det saknas vidare en 
beskrivning för planerade åtgärder för att nå måluppfyllelsen.  

Vi rekommenderar att nämndernas nämndspecifika prioriterade resultatmål även 
redovisas till fullmäktige.  

Utformningen av verksamhetsmässiga mål med betydelse för en god ekonomisk 
hushållning behöver enligt vår bedömning utvecklas i såväl planerings- som 
uppföljningsarbetet.  

    

3.4 Nämndernas budgetuppföljning och prognos  
Delårsrapporten innehåller en driftredovisning med uppgift om utfall 2012, 
delårsresultat 2013 samt budget, prognos och avvikelse för 2013. Av 
driftredovisningen framgår även uppgift om tilläggsanslag för respektive nämnd.  

En avstämning avseende delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot 
grundbokföringen. Periodisering av kostnader och intäkter har gjorts i en 
sidoordnad sammanställning. Driftredovisningen avslutas med en 
resultatavstämning gentemot resultaträkningens nettokostnader.    

Nedan följer en sammanställning avseende årsbudget, prognos upprättad efter 
augusti månad samt budgetavvikelse gentemot aktuell budget och lämnad prognos. 

Belopp i mnkr.      
Budget* 

 Nämnder 
  

Prognos 
helår 

Prognos-
avvikelse 
Augusti 

Prognos-
avvikelse 
april 

Kommunfullmäktige 2,1 2,1 0,0 0,0 
Kommunstyrelse, skattefin 82,1 81,6 0,5 0,0 
Kommunstyrelse, avgiftsfin -1,7 -2,8 1,1 0,5 
Kultur- och utvecklingsn 200,4 201,1 -0,7 -2,8 
Servicenämnden, skattefin 43,1 42,3 0,7 -0,5 
Servicenämnden, avgiftsfin 2,2 0,7 1,5 1,0 
Miljö- och byggnadsnämnd 8,8 8,3 0,5 0,0 
Barn- och ungdomsnämnd 370,2 370,2 0,0 0,0 
Socialnämnd 367,7 376,9 -9,2 -14,7 
Överförmyndarnämnd 1,3 1,5 -0,2 -0,2 

Revision 1,2 1,2 0,0 0,0 

Summa nämnderna 1 077.2 1 050,4 -5,8 -16,7 
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* Ovanstående budgetbelopp inkluderar tilläggsbudget om totalt 31,9 mnkr. Majoriteten utgörs av 
tilläggsbudget för lönerevideringar. Härutöver har Socialnämnden (8 mnkr), Kultur- och 
utvecklingsnämnden (2,0 mnkr) och Servicenämnden (0,5 mnkr) erhållit tilläggsanslag.  
 

Efter april månads redovisning prognostiserades ett sammanlagt underskott för 
nämnderna om 16,7 mnkr. Som framgår ovan svarande Socialnämnden för 
majoriteten 14,7 mnkr. Härutöver redovisade Kultur- och utvecklingsnämnden ett 
befarat underskott om 2,8 mnkr. Övriga nämnder/styrelse redovisade mindre 
avvikelse alternativt ett 0-resultat.  

Efter behandling av tertialrapport 1 beslutade Kommunfullmäktige om 
tilläggsanslag enligt nedan: 

• Servicenämnden 0,5 mnkr för merkostnad till följd av ökat kvalitetskrav för 
djurskydd vid upphandling av livsmedel. 

• Kultur- och utvecklingsnämnden närmare 2 mnkr för merkostnader inom 
gymnasiesärskolan. 

• Socialnämnden 8 mnkr för volymökningar och budgetreserv för individ- och 
familjeomsorg.  

Efter augusti månads redovisning har nämndernas sammanlagda underskott 
minskat till 5,8 mnkr.  

Socialnämnden redovisar ett underskott på 9,2 mnkr, trots ett tilläggsanslag om 
8 mnkr. Gentemot aprilprognosen har kostnaderna således ökat.  Nämnden har 
fattat beslut om åtgärdsplan och räknar med att vara i balans 2015. En stor del, 
närmare 9 mnkr, beräknas att ge kostnadsreduceringar 2014. För närvaranade 
anges nedanstående större budgetavvikelser: 

Gemensamt – utgörs mestadels av ej åtgärdade kostnadsreduceringar om 5,7 mnkr, 
hälso- och sjukvård 1,6 mnkr, personlig assistens och LSS 1,8 mnkr, placeringar och 
övriga insatser 1,2 mnkr. Dessa underskott uppvägs till en del av följande större 
budgetöverskott hemtjänst 1,5 mnkr, korttidsvistelse/korttidstillsyn samt övrig LSS 
1,1 mnkr samt reserv för resursfördelning 1,3 mnkr.  

Servicenämndens VA-verksamhet beräknas ge en positiv budgetavvikelse om 1,1 
mnkr. Orsak är att investeringar flyttats fram, varför kapitalkostnaderna blir lägre 
än budgeterat. För avfallsverksamheten var det budgeterat ett underskott om 2,2 
mnkr till följd av ökade renhållningsavgifter och minskade kostnader. 
Verksamheten beräknar ett underskott motsvarande 0,7 mnkr, vilket innebär en 
positiv budgetavvikelse om 1,5 mnkr. 

Kultur- och utvecklingsnämnden prognostiserar ett underskott beroende 
företrädesvis på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd – netto 1 mnkr. 

Procentuellt sett – närmare 20 % - redovisar Överförmyndarnämnden ett 
betydande underskott. Budgeterade medel är knappt 1,3 mnkr och prognostiserat 
utfall uppgår till 1,5 mnkr. Noterbart är dock att i delårsresultatet är detta i princip i 
paritet med prognosen. Orsak till underskottet är en följd av ökade kostnader för 
gode män och förvaltare.   

Bedömning  
Driftredovisning är upprättad i enlighet med KRL´s direktiv. Vi rekommenderar 
dock att driftredovisningen kompletteras med delårsresultat för motsvarande 
period föregående år.  
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Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.  

Vi ser med oro på Socialnämndens prognostiserade resultat där prognosen 
ytterligare försämrats jämfört med avlämnad prognos avlämnad i april om hänsyn 
till tilläggsbudget tas.  Vi rekommenderar att Kommunstyrelsen följer upp 
nämndens arbete med åtgärdsplanerna realiseras. 

Vi vill betona vikten av att nämnderna bedriver sin verksamhet inom av 
fullmäktiges tilldelade ramar.  

 


