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1.

Bakgrund och sammanfattning
KPMG har av Hofors kommuns revisorer erhållit uppdraget att översiktligt granska delårsrapporten
per 2015-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med
de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av
delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning som
sammanfattas nedan i avsnitt 1.1.

1.1

Bedömning av måluppfyllelse, rättvisande räkenskaper och god
redovisningssed
Vi har utfört en revision av delårsrapporten för Hofors kommun per 2015-01-01 - 2015-08-31.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden och svarar på frågeställningarna:
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, dvs.
finns förutsättningar för att målen kommer att uppnås?
Är resultatet i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten,
dvs. finns förutsättningar för att målen kommer att uppnås?
Uttalanden
Vi bedömer att delårsrapporten i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer vidare att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper
och är upprättad enligt god redovisningssed.
Vi bedömer att kommunen riskerar att inte nå de av kommunfullmäktige fastställda finansiella
målen tillika verksamhetsmålen.

2.

Syfte
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 av vår granskning utgör underlag för kommunrevisorernas uttalande beträffande
delårsrapporten.

1

Kommunallag (1991:900)
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3.

Avgränsning
Granskningen omfattar delårsrapporten 2015-08-31.
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet
främst såsom definieras av SKL2 och Skyrev 3.
Granskningen av räkenskaperna är översiktlig i syfte att utgöra underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i
huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. Vi har verifierat större balans- och
resultatpåverkande poster men de granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör
det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som
skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

4.

Revisionskriterier
Vi kommer att bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt följer
•

Kommunallag (KL) 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 kommer vidare att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
kommunfullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

5.

Ansvarig styrelse
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a § KL ska behandlas av
kommunfullmäktige.
Rapporten är saklighetsgranskad av kommunens ekonomikontor.

6.

Metod
Granskningen har genomförts genom:
•

Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten

2

Sveriges Kommuner och Landsting

3

Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

3
© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

ABCD

7.

•

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

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Therese Andersson, auktoriserad revisor. Camilla Karlsson,
certifierad kommunal revisor har bistått i egenskap av kundansvarig för Hofors kommun.

8.

Anvisningar och styrdokument
Av 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 minst sex och 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.
Hofors kommun har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti.
Anvisningar har utarbetats av kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för att styra upp förvaltningarnas arbete. I anvisningarna har särskilda uppmaningar och instruktioner lämnats vad
gäller nödvändigheten av avstämningar av balanskonton och periodiseringar. Avstämning och
periodiseringar görs i redovisningen vid respektive förvaltning.
Kommentar
Vår bedömning är att anvisningarna uppfyller syftet och bra utformad.

9.

Bedömning utifrån fullmäktiges mål

9.1

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.
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2015, plan 2016-2017, fastställt fem fokusområden som
ska styra mot att uppnå visionen ”Hofors kommun vänligast i Sverige- för boende, näringsliv och
fritid”.
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•

Företagande

•

Boende

•

God ekonomisk hushållning

•

Den goda arbetsplatsen

•

Miljö

Utifrån dessa fokusområden har KF fastställt sex kommunövergripande mål varav ett är finansiellt
mål och övriga fem är verksamhetsmål. Mätningen sker utifrån de mått som är kopplade till målen.
Vidare finns det nämndmål kopplade till respektive fokusområde, det ingår inte i vårt uppdrag
enligt kommunallagen att granska nämndernas mål.

9.2

Finansiella mål
Kopplat till fokusområdet god ekonomisk hushållning finns det kommunövergripande målet:
För kommuninvånarnas bästa får inte kostnaderna för kommunens verksamheter överstiga
intäkterna.
Kopplat till detta mål finns fyra mått:
Mått

Utfall delår 2015

Mål 2015

Bedömning

Ekonomiskt resultat, mkr

9

5

Uppnått

Verksamhetens nettokostnad inkl. finansnetto i
relation till skatteintäkter och generella bidrag

93, %

99 %

Uppnått

Soliditet

71 %

66 %

Uppnått

Soliditet inkl. ansvarsförbindelser

-1,5 %

-4%

Uppnått

Kommunen har lämnat en kommentar där det framgår att prognosen för helåret är att målet inte
kommer att uppnås utifrån att resultatet prognostiseras till -9 mkr. Det framgår inte vilken effekt
det ger på respektive mått.
Kommentar
Kommunen uppnår alla finansiella målen vid delårsavstämningen men prognosen visar på att
kommunen inte kommer att uppnå dem.
Vi bedömer att det finns risk för att de av kommunfullmäktige fastställda målen inte kommer att
uppnås.
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9.3

Verksamhetsmål
Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med
upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. I budgeten framgår inte något om vilka av de
verksamhetsmässiga målen som har betydelse för god ekonomisk hushållning varpå vårt uppdrag
blir att bedöma alla.
I den av fullmäktige fastställda verksamhetsplanen med budget för år 2015 med plan 2016-2017
finns fem övergripande verksamhetsmål formulerade. Till dessa fem mål finns det totalt 14 mått
kopplade.
Företagande: Hofors kommunen främjar ett positivt företagsklimat
Kommunstyrelsens bedömning: Kommunledningen företagsbesök har bibehållits på en hög nivå
under 2015. Dock tveksamt om målet 40 besök kommer att uppnås.
Myndighetsutövningen håller i stort sett sina fastställda handläggningstider. I några fall så har
bemötandet ifrågasatts.
Barn och utbildningsnämndens olika verksamheter har ett strukturerat samarbete med näringslivet
på orten
Socialnämnden samarbetar med Entré Hofors genom Centrum för arbete.
Sammantaget kan ännu mer göras för att främja företagsklimatet. (Hofors kommun)
Boende: Det är tryggt och utvecklande att leva och bo i Hofors kommun.
Kommunstyrelsens bedömning: Just nu pågår årets medborgarundersökning, vilken kommer att ge
svaret på hur kommuninvånarna upplever sin trygghet.
Resultatet inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är i flera fall förbättrade, men når
ändå inte riktigt uppsatta mål.
På motsvarande sätt är förhållandet inom Socialnämndens verksamhet.
För bolagskoncernen kan noteras att uthyrningsgraden ligger under målsättningen, men att antalet
"trogna" hyresgäster ökat något.
Intresset för att ansluta till fiberutbyggt bredband är fortfarande för lågt.
Innan resultatet av Medborgarundersökningen föreligger känns det tveksamt om målet kommer att
uppnås. (Hofors kommun)
Den goda arbetsplatsen: Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare.
Kommunstyrelsens bedömning: Den nyligen genomförda Medarbetarundersökningen visar att just
kommunens attraktionskraft är något som kommunen måste arbeta mer med. (Hofors kommun)
Den goda arbetsplatsen: Hofors kommun är en positiv arbetsplats.
Kommunstyrelsens bedömning: Det totala frisktalet HAR ökat under året och är numera 93,58%.
Målet är därför uppnått. Det föreligger dock stora variationer mellan kommunens alla enheter.
(Hofors kommun)
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Miljö: Hofors kommun är en miljöinriktad kommun som bidrar till hållbar utveckling.
Kommunstyrelsens bedömning: Sorteringsmöbel är på plats i kommunhuset.
Sorteringsförsök i Robertsholms förskola och förberedelser för flera förskolor. Miljövänligare
fordon har införskaffats.
Videokonferenser i större utsträckning (vårdplaneringar)
Myndighetsbeslut som främjar miljö och hälsa
Sammantaget har kommunen tagit tydliga steg i rätt riktning. (Hofors kommun)
Kommunen sammanfattar måluppfyllelsen på följande sätt:
”Efter genomförd bedömning per augusti kan följande konstateras gällande de
kommunövergripande målen. Merparten av verksamhetsmålen per augusti bedöms som gula, dvs
resultatet är inte helt uppnått jämfört med uppsatta mål. Detta beroende på att flertalet av måtten
mäts i samband med årsredovisningen. Utveckling av antalet mått som följs upp flera gånger
under året är under framtagande. Bedömning/prognos per helår är att fortsatt arbete under året
inom nämnder/styrelse kommer att påverka nämndmålen som i sin tur kommer att medföra att
måluppfyllelsen för de kommunövergripande målen kommer att förbättras/förändras.”
Kommentar
Kommunen har sammanställt avstämningen av måluppfyllelse i ett avsnitt i delårsrapporten på ett
bra och överskådligt sätt.
Vår ståndpunkt är att ett mål antingen är uppnått eller inte uppnått eller riskerar att uppnås. Finns
det fler mått kopplade till ett mål bör KF fastställa när ett mål är att anses uppnått eller ej och/eller
om måtten viktas olika i bedömningen så den inte blir subjektiv.
I en delårsrapport är det viktigt att det framgår vilken bedömning kommunstyrelsen gör avseende
förutsättningarna för att de av kommunfullmäktige fastställda målen kommer att uppnås. Och om
de riskerar att inte uppnås ska det framgå vad kommunstyrelsen genomfört/planerar att genomföra
för åtgärder för att uppnå målen. Utifrån detta kan avrapporteringen i delårsrapporten förbättras
avseende måtten.
Vi bedömer att det finns risk för att de av kommunfullmäktige fastställda målen inte kommer att
uppnås.

10.

Delårsrapporten i övrigt

10.1

Förvaltningsberättelsen
Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen 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.
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Sedan 2014 finns även en rekommendation av RKR avseende delårsrapport (RKR 22). I den
framgår dels vad som ska finnas i en delårsrapport.
Kommentar
Kommunens delårsrapport uppfyller både kraven på innehållet i förvaltningsberättelsen och övriga
delar enligt RKR 22.

10.2

Balanskravet

10.2.1

Gällande regler
I KL finns de gällande reglerna om balanskravet, vilket innebär att kommunens intäkter ska
överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom
tre år. I KL 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.
Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat.
Exempel på där synnerliga skäl kan anses föreligga är när kommuner medvetet och tydligt gjort
avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta framtida kostnadsökningar eller
intäktsminskningar.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya
reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR, vilket man infört i Hofors Kommun. Denna reserv kan
sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets
resultat efter balanskravsjusteringar är negativt.

10.2.2

Balanskravet i delårsrapporten
Enligt RKR 22 så ska det framgå i delårsrapporten vad balanskravsresultatet prognostiseras till. I
Hofors kommun är prognosen – 9,1 mkr.
Kommentar
Utfallet pekar på att kommunen kommer att få ett underskott som ska återställas inom tre år, vilket
påverkar den ekonomiska planeringen framgent.

10.3

Kommunens resultaträkning, budget och prognos.
Nedan redovisas kommunens resultat vid delåret 2015, delåret 2014 samt årssiffror för utfall 2014,
budget och prognos 2015.
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Delår
201508

Belopp i Mkr
Verksamhetens
nettokostnader
Förändring i %, jmf med
föregående år

Delår
201408

-367,6

Bokslut
2014
-349,4

363,1

-555,2

-572,6

4,8

2,9

6,1

529,2

548,1

548,1

1,4

3,6

3,6

11,9

11,9

13,2

1,6

4,8

10,8
4,6
-9,1

96,3

99,7

99,1

354,5

2,4
9
4,6
9,1

98,8

Prognos
2015

-539,5

5,0

Skatteintäkter och statsbidrag
Förändring i %, jmf med
föregående år
Finansnetto (inkl.
pensionsförvaltning)
Extraordinära poster
Årets resultat
Nettokostnader inkl.
finansnetto i realtion till
skatteintäkter och bidrag %

Budget
2015

8,1

102,5

Kommunens resultat efter återbetalning från AFA uppgår till 9,1 mkr, men prognosen visar på ett
underskott om 9,1 mkr. Kommunens intäkter har i jämförelse med föregående år samma period
ökat med 2,4 % att jämföra med kostnaderna som har ökat med 5 %. Det är vitalt för en kommun
att intäktsökningarna på sikt är högre än kostnadsökningarna. Det är viktigt att kommunen nu
vidtar åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet.
Kommentarer
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god
redovisningssed.
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att
noter finns i tillräcklig omfattning.

10.4

Driftsredovisning
Avvikelse
Budget
Prognos budget Driftsredovisning per nämnd Utfall
Utfall
201508
helår
helår
(Mkr)
201408
prognos
Kommunfullmäktige
-0,8
-1,6
-2,7
-2,7
0,0
Kommunstyrelsen
-54,4
-51,5
-80,8
-77,5
3,3
Miljö- och byggnadsnämnden
-3,8
-3,7
-7,3
-6,5
0,8
Barn- och utbildningsnämnden
-140,5
-134,1
-221,0
-230,0
-9,0
Socialnämnden
-157,8
-152,4
-224,4
-239,4
-15,0
Gemensamt
-3,8
-6,1
-19,0
-13,0
6,0
Summa
-361,1
-349,4
-555,2
-569,1
-13,9

Ovan ser vi en tabell över driftsredovisningen uppdelade på olika perioder och sedan jämförelse
mellan budget och prognos på helåret 2015. Totala avvikelsen uppgår till -13,9 mkr.
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Barn- och utbildningsnämndens prognos – 9 mkr förklaras av ny förskoleavdelning, integration
av nyanlända elever, ersättningar till fristående förskolor, grundskolor, särskolor och gymnasium
samt löneökningar.
Socialnämndens prognos -15 mkr förklaras av ökade kostnader i LSS/Psykiatri, hemsjukvården,
öppnande av demensboende, för högt budgeterade kostnader inom Centrum För Arbete (CFA) samt
sjuklöner.
Det har vidtagits åtgärder för att minska de prognostiserade underskotten. Som motverkas av att
gemensamma kostnader/finansförvaltningen och Miljö-och byggnadsnämnden visar på överskott.

10.5

Balansräkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse.
Koncernen

Kommunen
Belopp i Mkr
Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse
Redovisad soliditet
Soliditet med hänsyn till
ansvarsförplik telse
Omsättningstillgångar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Balanslik viditet

2015-08-31
399,8
285,4
-6,0
71,4%
-1,5%
206,2
25,1
53,7
384%

2014-12-31 2014-08-31 2015-08-31 2014-12-31
987,9
874,9
419,9
411,8
276,3
287,9
348,2
334,5
56,8
-20,3
-12,6
26,6
35,2%
38,2%
65,8%
69,9%
-4,8%
88,6
25,1
88,7
100%

-3,1%
75,5
25,1
67,6
112%

5,7%
277,3
471,9
114,6
242%

3,0%
212,0
399,4
173,9
122%

Balansräkningen är uppställd i enlighet med KRL. Kommunen har upprättat
huvudboksspecifikationer för alla balansposter. Vi har översiktligt granskat större balansposter.
Nedan ges kommentar till de balansposter för vilka vi gjort iakttagelser
Immateriella anläggningstillgångar
Vi har noterat att det finns en felaktig hantering av en tillkommande kostnad avseende en tillgång.
Det får konsekvens på resultaträkningen då avskrivning inte sker på beloppet men det är av mindre
väsentligt värde varför rättelse inte har krävs i delårsbokslutet. Rättelse ska ske till årsbokslutet.
Finansiella anläggningstillgångar
Det finns en osäker fordran kopplat till Samkraft AB där Hofors kommun som en av fler borgenärer
fick gå in och uppfylla sina krav enligt den tidigare ställda borgen.
Statsbidragsfordringar
Det finns en osäkerhet kring att rätt belopp är upptaget i delårsrapporten på 1,6 mkr.
Kortfristiga fordringar
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Kommunen har erhållit förutbetalda intäkter avseende två statsbidrag som inte har matchats mot
nedlagda kostnader under 2015. Resultateffekten har bedömts uppgå till + 1,2 mkr.
Koncernkonto
Vi noterade att kommunen inte bokför koncernkontot enligt god sed utan bokför endast kommunens
del av koncernkontot och inte hela valutatoppkontot.
Kortfristiga skulder
Det finns en outredd differens på 1,8 mkr som påverkar resultatet negativt på konto 2930.
Momshantering
Kommunen har på grund av personalomsättning inte lämnat in någon momsrapport avseende
Ludvikamomsen för de första åtta månaderna på 2015. Totalt uppgår fordran per 31/8 till 19 mkr.
Fordran är inte osäker och kommunens likviditet är god men det är en bristfällig rutin. Enligt
återkoppling har denna rutin setts över och återsökning har nu skett.
Nyckeltal
Kommunens soliditet med hänsyn taget till pensionsförpliktelserna är negativ, vilket innebär att
kommunen i dagsläget inte har täckning för alla sina skulder. Det är av stor vikt att kommunen
fokuserar på att stabilisera det ekonomiska resultatet och det innebär att ett resultatöverskott om 2
% på sikt inte är tillräckligt.
Vi bedömer trots ovanstående noteringar att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild
av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.
Vi bedömer också att tillgångarna, avsättningarna och skulderna i allt väsentligt existerar, är
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och värderats enligt principerna i KRL.

10.6

Kassaflödesanalys
Kommunens kassaflöde från den löpande verksamheten är – 20 mkr, investeringar har också
minskat kassan med – 5,8 mkr. På grund av återbetalning av lånen från dotterbolagen har
kommunens kassaflöde ökat med 132,6 mkr och totalt uppgår kassan till 155,9 mkr.

10.7

Sammanställd redovisning
Enligt RKR 22 ska delårsrapporten innefatta en sammanställd redovisning om dotterbolagens
balansomslutning eller intäkter uppgår till mer än 30 % av kommunkoncernens totala
balansomslutning eller intäkter.
Enligt KRL 8:2 ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande
inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk
person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning
eller balansomslutning.
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Kommentar
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens ekonomiska
ställning och åtaganden samt att den i huvudsak följer kraven som finns i RKR:s rekommendation
8.2. Den sammanställda redovisningen består av: Hofors Kommunhus AB, Hoforshus AB, Hoåns
Kraft AB, Hofors Elverk AB, Hofors Vatten AB och Hofors Energi AB. Hofors Vatten och Hofors
Energi ägs till 40 % och resultatet är medräknat till dess ägarandel.
Vi rekommenderar kommunen att även redovisa en prognos för koncernen som i dagsläget saknas.
Kommunkoncernen redovisar ett överskott om 21,7 mkr vilket kommer från:

10.8

Hofors kommun

9,1

Hofors Kommunhus AB

0,1

Hoforshus AB

1,5

Hoåns Kraft AB

0,7

Hofors Elverk AB

4,5

Hofors Vatten AB

0,0

Hofors Energi AB

5,8

Nämndernas berättelse
Nämndernas berättelser i helhet finns som en bilaga till delårsbokslutet och ingår inte i den
översiktliga granskning som genomförts.

KPMG, dag som ovan

Camilla Karlsson
Certifierad kommunal revisor/kundansvarig

Therese Andersson
Auktoriserad revisor
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