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Granskning av delårsrapport 2017 

1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-07-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017. 

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. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 

kommer att uppfyllas för år 2017. 

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende periodisering av flyktingmedel. 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att upp-

nås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som full-

mäktige fastställt i budget 2017. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att måluppfyllelsen avseende 

verksamheten inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda målområden i budget 

2017. Vi konstaterar utifrån kommunstyrelsens bedömning att endast ett av målområdena 

bedöms uppnås i sin helhet för helåret. 
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Granskning av delårsrapport 2017 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (de-

lårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att 

granska kommunens delårsrapport. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-

munens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-

ning. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen 

för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

2.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier används i granskningen: 

 Kommunallag (KL), kap 9:9 a 

 Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9 

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport 

 Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

 Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport 

2.4. Avgränsning och metod 
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande: 

 översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-06-30, 

 förvaltningsberättelsens innehåll, 
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Granskning av delårsrapport 2017 

 hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga 

mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 

i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 

översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information 

som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter 

kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions-

sed i övrigt har. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och ekonom. 

Månad 2017 4 av 8 
Kund 
PwC 



 
 

         
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

    

  

 

 

 

  

  

 

     

 

 

  

Granskning av delårsrapport 2017 

3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Lagens krav och god redovisningssed 

3.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli 2017. Orsa kommuns 

resultat för perioden uppgår till 22 mnkr vilket är, enligt delårsrapporten, det högsta de-

lårsresultatet någonsin i Orsa kommun. 

Delårsrapportens innehåll 

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkningar, ba-

lansräkningar och tillhörande noter för kommunen. En sammanställd redovisning har 

upprättas i delårsrapporten och därtill redovisas de helägda bolagens utfall för delåret och 

prognoser för helåret. 

Redogörelsen (förvaltningsberättelsen) omfattar beskrivning av periodens händelser av-

seende befolkning, arbetsmarknad, investeringar samt ekonomisk analys av utfall och 

prognos. Ekonomiska mål samt kommunens målområden redogörs för på övergripande 

nivå. Nämndernas och utskottens verksamhet beskrivs samt upplysningar om personal 

lämnas. 

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperioden slut finns 

ej som särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen, utan framgår i beskrivning under bl.a. 

”Kommentarer till delårsresultat och prognoser” samt i nämnderna/utskottens redogörel-

ser. 

När det gäller upplysning om kommunens förväntade utveckling och ekonomi beskrivs 

det i nämnderna/utskottens redogörelser om framtida utmaningar. Viss beskrivning finns 

i förvaltningsberättelsen om förväntad utveckling och vad det innebär för kommunens 

samlade ekonomi. 

Investeringsverksamheten omfattar redovisning av anskaffningar till och med juli per 

nämnd/utskott, budget samt jämförelse med motsvarande period föregående år. Kom-

mentarer kring förbrukade medel lämnas. 

Helårsprognos för den löpande verksamheten redovisas fördelat på sty-

relse/nämnd/utskott i driftredovisningen. Uppgifter lämnas om periodens budget och 

utfall samt jämförelse med föregående år. I separat tabell redovisas prognos och budget 

för helåret. Kommentar till periodens resultat och helårsprognosen lämnas i verksam-

hetsberättelserna. 

En samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att 

kunna uppnås ska enligt gällande rekommendation lämnas. 

I november 2016 beslutade fullmäktige om nya ekonomiska riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning från och med 2017 med en samlad bedömning från kommunstyrelsen om hur 

målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. 
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Granskning av delårsrapport 2017 

Prognos avseende balanskravsresultat för helåret lämnas. Inga balanskravsjusteringar 

anges. 

Finansiella rapporter 

Räkenskaperna omfattar resultat-, balansräkningar samt noter för kommunens räken-

skaper. Jämförelse sker med föregående års motsvarande period för resultaträkningen 

samt förgående årsbokslut och motsvarande år för balansräkningen. Helårsprognos och 

jämförelse med budget redovisas i separat tabell för resultaträkningen. 

Under december 2015 erhöll kommunen 15,4 mnkr i engångsersättning, så kallade flyk-

tingmedel, vilka är att betrakta som ett generellt statsbidrag. Enligt gällande yttrande från 

Rådet för kommunal redovisning skall medlen periodiseras över 13 månader för perioden 

december 2015 till december 2016. Beslut har fattats i Orsa kommun om att intäktsföra 

medlen över tre år. För perioden januari till juli 2017 har 4,5 mnkr av medlen intäktsförts. 

Det innebär att intäkter för generella (tillfälliga) statsbidrag är 4,5 mnkr för hög, jämfört 

med god sed. 

Vissa andra upplysningar 

Redovisningsprinciper för delårsredovisningen anges som ett eget avsnitt i delårsrappor-

ten. Av dessa framgår skillnad i redovisningsprinciper för delåret. 

3.1.2. Bedömning 

Vi konstaterar att Orsa kommuns delårsrapport innehåller förvaltningsberättelse, balans-

räkning, resultaträkning, sammanställd redovisning och vissa andra upplysningar i enlig-

het med rådets rekommendation nr 22. 

Resultat- och balansräkning ger inte en rättvisande bild avseende redovisning av generella 

(tillfälliga) statsbidrag men är i övrigt rättvisande och för övriga poster upprättad enligt 

god sed. 

I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs ovan, inte 

framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprät-

tad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Vi har granskat ett urval poster bland annat periodiseringar som är gjorda i samband med 

delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster, med reservation för det som besk-

rivs ovan, har periodiserats korrekt. 

Rapporteringsperioden januari till juli är i överrensstämmelse med KRL där det regleras 

att delårsrapporten ska omfatta minst sex och högst åtta månader. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för mandatperioden 2017-2019 inne-

hållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

3.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten lämnas en sammanfattande redogörelse för avstämning mot kommu-

nens finansiella mål under rubriken ”Kommunens ekonomiska mål 2017”.
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Granskning av delårsrapport 2017 

För år 2017 har fem finansiella mål fastställts och redogörelse lämnas om delårsutfall re-
spektive prognos för helåret. 

Finansiellt mål Kommunstyrelsens 
helår 

bedömning vid 

Resultatet för varje femårsperiod (inklusive 
innevarande år) ska uppgå till minst 1,5 % 
av skatteintäkterna , generella stat sbidrag 
och utjämning . Av riktlinjerna framgår 
bland annat också regelverk för avsättning 
till resultatutjämningsfond. Denna skall 
uppgå till maximalt 15 mkr och den är se-
dan årsskiftet fylld 

Bedöms uppfyllas 

Kommunens soliditet, inklusive samtliga 
pensionsåtaganden, ska varje år öka för 
perioden. 

Bedöms uppfyllas 

Kommunen ska klara sina investeringar 
utan att ta upp nya lån. 

Bedöms uppfyllas 

Av kommunstyrelsens redogörelse beskrivs bakgrunden ti ll p eriodens måluppfyllelse att: 
- det prognostiserade överskottet innebär goda förutsättningar att resultatet skall över-
stiga 1,5 % av skatteintäkterna, generella stat sbidrag och utjämning över en femårsperiod. 
- kommunens soliditet, inklusive samtliga pensi onsåtaganden, kommer att öka under året 
och uppgår per juli till 13 % jämfört med 6 % vi senaste årsskiftet. 
- kommunen har hittills inte tagit upp några lån och kommer inte heller att göra det under 
året. 

Mål för verksamheten 

Kommunfullmäktige fastställde år 2009 kommunens vision och värdegrund. Från 2015 
gäller nya övergripande målområden, vilka beslutades i november 2013. Enligt förval t-
ningsberättelsen fortsätter arbetet med verksamhetsmålen fortlöpande. Det kommenteras 
att i delårsrapporten det ännu inte går att följa upp alla satta mål men till kommande års-
bokslut kommer möjligheten till uppföljning ha förbättrats avsevärt. I avsnittet om kom-
munens målområden framgår även att en stor del av verksamhetsmålen ännu inte nåtts. 

Styrelsen, nämnderna och utskottens uppföljning inom de olika målområdena redovisas i 
deras respektive verksamhetsberättelse, där redogörs för mål som uppfyllts, delvis upp-
fyllts och inte uppfyllts. 

3.2.2 Bedömning 
Vi bedömer att det prognostiserade resul tat är förenligt med de finansiella mål som ful l-
mäktige fastställt i budget 2017 . 
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Granskning av delårsrapport 2017 

Vi konstaterar att samtliga fyra övergripande målområden som fullmäktige fastställt följs 

upp kortfattat i förvaltningsberättelsen på en övergripande samlad nivå. Vi bedömer, uti-

från delårsrapportens återrapportering, att måluppfyllelsen avseende verksamheten inte 

är förenlig med de av fullmäktige fastställda strategiska målen i budget 2017. Vi konstate-

rar utifrån kommunstyrelsens bedömning att endast ett av målområdena bedöms uppnås 

i sin helhet för helåret. 

2017-09-12 

Micaela Hedin Anders Hvittfeldt 
Uppdragsledare Projektledare 
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