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Syfte med granskningen

► EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms
kommun gjort en översiktlig granskning av
delårsrapporten per 2015-08-31.

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat.

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
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Periodens resultat med jämförelsetal samt
prognos och budget för helåret (kommunen)
belopp i mnkr

Prognosen för 2015 uppgår till -4,3 mnkr. Helårsutfallet f å uppgick till 16,3 mnkr vari inte ingick någon väsentlig
jämförelsestörande post. För 2015 finns återbetalning av AFA-försäkringspremier för år 2004 om ca 8,5 mnkr.
Pensionskostnaden har samtidigt ökar pga pensionsavgångar med avtal om visstidspensioner. Även fler
anställda pga övertag av verksamhet från Humana har påverkat pensionskostnaderna. Totalt har
pensionskostnaderna ökat 6,1 mnkr. Prognosen för 2015 pekar på ett sämre resultat än 2014. Osäkerhet finns
främst betr integration och volymförändringar.

Resultat enligt prognos -4,3 mnkr

Justering jämförelsestörande poster -2,4 mnkr

Justerat resultat -6,7 mnkr

Det prognostiserade utfallet för 2015 ger  en negativ avvikelse mot budget om 20,4 mnkr. Följande väsentliga
avvikelser noteras.

Högre nettokostnader (inkl återbetalning AFA +8,5 mnkr) -15,4 mnkr

Lägre intäkter för skatter m.m. -4,4 mnkr

Försämrat finansnetto -0,6 mnkr

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
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Verksamheternas prognos för helår i
jämförelse med budget

► Socialnämnden (-4,5 mnkr)
► Gemensam verksamhet (vari ingår ledningsadministration avviker -

2,4 mnkr.
► Barn och unga (familjehem, institutionsvård mm) avviker -1,5 mnkr
► Verksamheten avs äldre avviker -1,3 mnkr. Häri ingår ökade

kostnader för särskilt boende..
► Barn- o ungdomsnämnden (-13,5 mnkr)

► Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett underskott om
13,5 mnkr för 2015 (f å utfall +9,7).

► Underskottet är till största delen hänförbart till ökade volymer inom
samtliga områden.

► Överskott inom skolskjuts och lokal.
► Uttag ur resultatfonden planeras med 1 mnkr.

► Kultur- o utvecklingsnämnden (-3,0 mnkr)
► Underskottet  är hänförbart till ökade volymer inom gymnasieskolan.

► Finansiering (3,3 mnkr)
► Inom finansiering (exkl skatter och finansnetto) finns avvikelser avs återbetalda AFA-premier 8,5 mnkr, ökade

pensionskostnader 6,1 mnkr, lägre intäkt från internränta pga lägre investeringar mm.

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31

► Jämfört med tidigare prognos i budgetuppföljning 1 per 2015-04-30 har nämndernas prognostiserade underskott
minskat, från -22,8 mnkr till -18,7 mnkr. Det är främst socialnämnden som uppvisar bättre prognos. Det är främst
inom ledningsadministration och barn och unga som prognosen förbättrats.

► Jämfört med prognosen i delårsrapporten 2014 blev utfallet 16 mnkr bättre.

Nämnd

Belopp i mnkr

Avvikelse
prognos/

budget

Kommunfullmäktige -0,3

Kommunstyrelsen 0,3

Kommunstyrelsen VA-vht 0,0

Kommunstyrelsen avfalls-vht 1,1

Kultur- o utvecklingsnämnden -3,0

Miljö- o byggnadsnämnden 0,9

Barn- o ungdomsnämnden -13,5

Socialnämnden -4,5

Revision 0,0

Summa nämnder -18,7

Finansiering 3,3

Totalt: -15,4
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Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar
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► Investeringar under delårsperioden uppgår till 40,7 mnkr. För helåret prognostiseras
investeringar om 80,0 mnkr vilket är en genomförandegrad om cirka 62 % i förhållande
till den av kommunfullmäktige antagna investeringsbudgeten. Det konstateras att
investeringstakten under tredje tertialet ska uppgå till 40 mnkr.

► De största enskilda projekten är hänförbart till VA (11,3 mnkr utfall, prognos 19,2 mnkr)
samt exploatering (11,0 mnkr utfall, prognos 17,8 mnkr) samt räddningstjänsten (1,2
mnkr utfall, prognos 7,1 mnkr).

► Om ovanstående investeringsprognos håller är det sannolikt att kommunens finansiella
målsättning om egenfinansiering av investeringar kommer att uppnås.

► Det konstateras att den investeringsbudget som fullmäktige antagit ej kommer att
uppnås.

belopp i mnkr

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
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Nyckeltalsanalys, soliditet
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Snitt Hallands län

inkl pensioner

► Soliditeten, det egna kapitalet exkl
pensioner intjänade före 1998 i förhållande
till totalt kapital, har vid jämförelse med
senaste årsbokslutet ökat något, från 70 %
till 74 %. Prognosen ligger på 72 %.

► Det konstateras att kommunens soliditet är
högre än snittet i Hallands län som vid
årsskiftet låg strax över 60 %..

► Då kommunen använder sig av den s.k.
blandmodellen för redovisningen av
pensionsförpliktelser redovisas den största
delen utanför balansräkningen som en
ansvarsförbindelse. Om den delen som
redovisas som en ansvarsförbindelse
beaktas i soliditetsberäkningen är
soliditeten drygt 23 % per augusti och drygt
22 % enligt prognosen.

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
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Strategiska frågor, befolkningsutveckling

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31

► Den positiva befolknings-
utveckling fortsätter 2015.
Målet är 25 000 invånare
2025.

► Jämfört med 2014 (23 517)
har befolkningen ökat med
387 personer (30/6 2015).
Ökningen motsvarar ca 1,6
%.

► Ökningen för hela perioden
2010-2015 är 559 personer
eller 2,4 %.

► Den snabba och kraftiga
ökningen medför behov av
utökad verksamhet.
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Strategiska frågor, nettokostnads- och
skatteutveckling
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Förändring nettokostnad respektive
skatteintäkter

Nettokostnad Skatteintäkter

► Ökningstakten för
skatteintäkter bör över tid
vara högre än
nettokostnadsökningen.

► Ökningstakten 2015 tyder på
att kostnaderna ökar mer än
intäkterna.

► Under hela perioden 2010-
2015 kan konstateras att
verksamhetens netto-
kostnader har ökat i mer än
skatteintäkterna, 20,0 % mot
12,7 %, trots AFA-pengar.

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
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Strategiska frågor, Andelen nettokostnader
av skatteintäkter över en femårsperiod
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Andel nettokostnader av
skatteintäkter
Genomsnitt ► Ett nyckeltal som ofta

används är andelen
nettokostnader i % av
skatteintäkter och
bidrag över t ex en
femårsperiod. Tumregel
högst 98%. Utfall enligt
prognos 100,7%

► Genomsnitt 97,5%.
► Kravet påverkas bl a av

finansnetto och
investeringsbehov.

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
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God redovisningssed

► Från och med 2014 gäller Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 22 som
behandlar kommuners delårsrapportering.

► Syftet med rekommendationen är att ange minimikraven för innehållet i delårsrapporten,
principer för vilka poster som ska tas med samt hur dessa ska värderas.

► Minimikravet i en kommunal delårsrapport är såsom följer:
► Förkortad förvaltningsberättelse

► Balansräkning

► Resultaträkning

► Vissa andra upplysningar

► Av förvaltningsberättelsen ska framgå
► a) Händelser av väsentlig betydelse

► b) Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet.

► c) En samlad, men övergripande, redovisning av kommunens investeringsverksamhet.

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

► e) En samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås.

► f) En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

► g) Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats/avgränsats, vilka juridiska personer den
består av och hur den förändrats i sin sammansättning under delårsperioden. (Se rekommendation om
sammanställd redovisning)

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
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God redovisningssed

► 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.

► Rekommendationen ställer även krav på att en sammanställd redovisning ska finnas med i
delårsrapporten om antingen de kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens
intäkter uppgår till minst 30 % alternativt om de kommunala koncernföretagens balansomslutning
uppgår till minst 30 % av kommunkoncernens balansomslutning. Det räcker att ett av kriterierna
är uppfyllda. Kommunen har inte i delårsrapporten beaktat detta då delårsrapporten inte
innehåller någon sammanställd redovisning. Upplysning om Laholmshems och
Kommunfastigheters ekonomi redovisas i delårsrapport. Dessa rapporter är dock inte reviderade.

► Sammantaget bedömer vi att delårsrapporten innehåller de krav som rekommendationen för
delårsrapportering anger förutom betr sammanställd redovisning.

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
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God redovisningssed

► Förändringar i redovisningsprinciper som har skett under året avser IT-
investeringar. Dessa har tidigare aktiverats och skrivits av på tre år.
Kostnadsförs fr o m 2015 direkt vid anskaffningstidpunkten.

► Avvikelser från rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning
(RKR) som anges under redovisningsprinciper:
► Exploateringsredovisning - Våren 2012 gav RKR ut en idéskrift om

exploateringsredovisning, vilket inte är en rekommendation men utgör ändå en
sammanfattning av vad som skall betraktas som god redovisningssed på området.

► Periodisering av intäkter för investeringsbidrag sker ej utan förs mot
investeringsutgiften (medför istället lägre avskrivningar)

► RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal. Alla avtal redovisas idag som
operationella. Vi rekommenderar att en inventering av leasingavtal görs.

► Dokumenterad avstämning av samtliga balansposter saknas i dagsläget. För
att stärka den interna kontrollen rekommenderar vi att man bör överväga att
upprätta dokumenterade avstämning även i samband med delårsrapporten.

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
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Måluppföljning, balanskravet

► I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en
redogörelse över det förväntade balanskravsresultatet för
räkenskapsåret 2015 på -6,3 mnkr. Justeringar för
reavinster  på 2,0 mnkr har därvid bedömts erforderliga.

► Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas
därmed inte bli uppfyllt vid räkenskapsårets utgång. Det
finns inget underskott från tidigare år att återställa.

11,1

-6,3

Balanskravsresultat 2014 Prognos 2015

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning, finansiella mål, delår

Helt uppfyllt;
100%

Inte uppfyllt;
0%

► Kommunfullmäktige har i 2015 års budget fastställt två finansiella mål
► Resultatet ska uppgå till minst 1,3 % av skatteintäkter och statsbidrag

► Utfall delår 2,3 %
► Nettoinvesteringarna i de skattefinansierade verksamheterna ska

finansieras med egna medel
► Utfall delår 17,2 mnkr, utrymme 44,4 mnkr

► Som framgår av kommunens delårsrapport är de finansiella målen uppfyllda
per augusti.

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning, finansiella mål, prognos helår

Bedöms helt
uppfyllt; 0%

Bedöms inte
uppfyllt; 100%

► Resultatet ska uppgå till minst 1,3 % av skatteintäkter och statsbidrag
► Prognos helår -0,4 % (för att uppnå målet måste resultatet uppgå till minst 15

mnkr)
► Nettoinvesteringarna i de skattefinansierade verksamheterna ska finansieras med

egna medel
► Prognos helår 58,9 mnkr, (utrymme enligt prognos 40,4 mnkr)
► Budgeterade investeringar i de skattefinansierade verksamheterna uppgår till

74,1 mnkr
► .Enligt prognosen kommer inget av de finansiella målen att uppnås.

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning, verksamhetsmål

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31

► Vision och inriktningsmål är fastställda av KF 2012 och gäller t o m
2015.

► Totalt finns åtta inriktningsmål varav ett avser finansiellt mål. Dessa
gäller t o m 2016.

► Inriktningsmålen har konkretiserats i resultatmål, totalt 14 stycken för
verksamheterna.

► Nämndernas mätningar sammanvägs och en övergripande
bedömning görs för varje resultatmål.

Bedöms helt
uppfyllt; 71%

Bedöms delvis
uppfyllt; 14%

Bedöms inte
uppfyllt; 7%

Utvärdering ej
genomförts;

7%
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Sammanfattande bedömning av God
ekonomisk hushållning

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31

► De av fullmäktige uppsatta målen uppfylls inte fullt ut. Av indikatorerna
kopplade till resultatmålen bedöms 71% (10 av 14) vara uppfyllda samt 14%
delvis uppfyllda.

► Indikatorerna för de finansiella målen bedöms ej uppfyllas enligt prognosen.
► I delårsrapporten gör kommunstyrelsen följande sammanfattning:

► ” De finansiella målen uppnås inte medan den sammantagna bedömningen är att
verksamhetsmålen till övervägande del kommer att uppfyllas.”

► Någon sammanfattande bedömning av om bedömd måluppfyllelse är i
överensstämmelse med god ekonomisk hushållning görs ej i
förvaltningsberättelsen.

► Med beaktande av den bedömda måluppfyllelsen, såväl av finansiella som
verksamhetsmässiga mål, bedömer vi att resultatet i delårsrapporten delvis är
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
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Sammanfattning

Utfall och prognos för 2015
► Det prognostiserade resultatet för 2015 uppgår till -4,3 mnkr

vilket är 20,4 mnkr lägre än budget.  Jämförelsestörande
poster som bedöms ingå i det prognostiserade resultatet avser
AFA-återbetalning +8,5 mnkr samt ökade kostnader för
pensionsavgångar -6,1 mnkr, netto +2,4 mnkr. Dessa
jämförelsestörande poster ingick ej i budgeten. Resultatet för
2014 uppgick till 16,3 mnkr, vari inte ingick några väsentliga
jämförelsestörande poster.

► Skatteintäkterna förväntas öka med ca 4,7 % vid jämförelse
mellan utfall 2014 och prognos 2015. Verksamhetens
nettokostnader förväntas, öka med ca 6,8 % inkl de
jämförelsestörande posterna. Detta innebär således att i
enlighet med prognosen förväntas verksamheternas
nettokostnader öka mer än skatteintäkterna vilket är ohållbart i
det längre perspektivet.

Investeringar
► Det konstateras att den budget som fullmäktige antagits ej

kommer att uppnås. Trots att investeringsbudgeten ej uppnås
förväntas inte det finansiella målet om självfinansiering att
uppnås. Redan fastställandet av budgeten för 2015 innebar att
detta finansiella mål sattes ur spel.

Nämndernas avvikelser, prognos mot budget
► Nämndernas totala prognostiserade budgetavvikelser uppgår

till -18,7 mnkr (f å -1,6 mnkr). Det är barn- och
ungdomsnämnden (-13,5 mnkr), socialnämnden (-4,5 mnkr)
och kultur- och utvecklingsnämnden (-3,0 mnkr) som uppvisar
negativa budgetavvikelser. Underskottet inom nämnderna har
minskat, från -22,8 mnkr till -18,7 mnkr. Det är främst

socialnämnden som uppvisar bättre prognos.

Balanskrav och god ekonomisk hushållning
► Prognosen för helåret indikerar att det så kallade

balanskravsresultatet inte kommer att uppnås.
► Kommunfullmäktiges bägge finansiella mål för räkenskapsåret

förväntas ej uppnås. Bägge målen uppnåddes 2014 och även
utfallet i delårsrapporten visade att målen var uppfyllda.

► Uppföljningen av verksamhetsmålen indikerar att 10 av 14
resultatmål kommer att uppnås vid årets slut.

► En samlad bedömning av god ekonomisk hushållning görs ej i
förvaltningsberättelsen. En sådan bedömning bör göras.
Kommunstyrelsens sammanfattning av måluppfyllelsen är ” De
finansiella målen uppnås inte medan den sammantagna
bedömningen är att verksamhetsmålen till övervägande del
kommer att uppfyllas”

Sammanfattande bedömning
► Sammantaget bedömer vi att resultatet i delårsrapporten delvis

är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Granskning av delårsrapport per 2015-08-31


