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översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 
KPMG AB 
2019-11-06 

1 Sammanfattning 

Vi har av Orsa kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten 
per 2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande 
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 16,8 mkr, vilket är 5,5 mkr lägre än 
delårsbokslutet 2018 (d.v.s. jan-juli). Kommunen har bytt redovisningsperiod för 
delårsbokslutet från jan-juli till jan-aug vilket gör det svårt att göra direkta jämförelser. 
Se dock avsnitt 3.6.1 för genomförd analys av resultatutfallet. 

- Kommunens prognostiserade resultat för helåret uppgår till 7,2 mkr, vilket är 2,5 
mkr lägre än budget. 

- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 7,2 mkr för 2019. 

Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning. Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats 
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Finansiella mål 

Fullmäktige beslutade i november 2016 om ekonomiska mål för 2017 och framåt. 
Dessa mål reviderades något av fullmäktigt i maj 2019. Det finns tre finansiella mål 

1 Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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som enligt de ekonomiska riktlinjerna i kommunen är viktiga för att bedöma god 
ekonomisk hushållning. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de finansiella målen då samtliga tre mål bedöms kunna uppnås. 

Verksamhetsmål 

Kommunfullmäktige har beslutat om fem målområden för Orsa kommun; "Digitalisering", 
"Näringsliv och Skola", "Ekonomi", "Medarbetare" samt "Antal invånare". Dessa är sedan 
indelade i 28 olika mål. Av den samlade bedömningen framgår att 16 mål har uppnåtts, 
fem mål bedöms vara på god väg att uppnås och två mål har inte uppnåtts. övriga fyra 
mål har inte mätts under perioden. Måluppfyllelse är beslutad att mätas först i samband 
med årsredovisningen för 2020 och det inte är satt några delmål för vad som ska uppnås 
2019. 

Vår sammanfattande bedömning är att måluppfyllelsen i delårsrapporten inte fullt ut är 
förenlig med kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål. Inom målområdet 
"Ekonomi" återfinns också ett av de finansiella målen. Vår rekommendation är att skilja 
på de finansiella målen och verksamhetsmålen. Vidare upplevs flera av målen som 
ospecifika och svåra att mäta. 

Inledning 

Vi har av Orsa kommuns revisorer fått i uppdrag att granska delårsrapporten för perioden 
2019-01-01 - 2019-08-31 . Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt uppdrag 
är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning. 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret'', det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. 
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
Kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av. 

Kommunens ekonomiavdelning upprättar anvisningar och tidplaner som skickas ut till 
respektive förvaltning. I anvisningarna framgår syftet med delårsrapporteringen samt 
anvisningar rörande periodiseringar, underlag till balansposter och redovisnings
principer. Avstämning och periodiseringar görs i redovisningen vid respektive förvaltning. 

3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börjar gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597) , kap 131§ 
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Tidplanen anger när i tiden åtgärder måste vara klara och när systemen stänger för attest 
av kund- och leverantörsfakturor. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

✓ Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och landsting 

✓ Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

✓ Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till Kommunfullmäktige 

2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2019-08-31. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning 
av fullmäktiges finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och 
riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. 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. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) 
i delårsrapporten. 

I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens 
kostnader och intäkter. 

5 Sveriges Kommuner och Landsting 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 

3 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG lnternalional Cooperalive ("KPMG lnternational' ), a Swiss enlity. All rights reserved 

Oocument classlficatlon: KPMG Publlc 



~ 
Orsa kommun 
översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 
KPMG AB 
2019-11-06 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Sidorna 32-39 har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de 
finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna 
och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. 
vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. 

2.3 Revisions kriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 

✓ Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

✓ God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

✓ Interna regelverk och instruktioner 

✓ Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av Kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser Kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
Kommunallagen ska behandlas av Kommunfullmäktige. 

Rapporten är saklighetsgranskad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har genomförts under ledning av Jenny Barksjö Forslund, auktoriserad 
revisor. Johan Malm har deltagit i sin roll som kundansvarig. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

✓ Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 

✓ Intervjuer med berörda tjänstemän 
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✓ 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 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Anvisningar och styrdokument 
Kommunens ekonomikontor upprättar anvisningar och tidplaner som skickas ut till 
respektive förvaltning. I anvisningarna ingår bl.a. instruktioner rörande periodiseringar, 
underlag till balansposter och redovisningsprinciper. Avstämning och periodiseringar 
görs i redovisningen vid respektive förvaltning. Tidplanen anger när i tiden åtgärder 
måste vara klara och när systemen stänger för attest av kund- och leverantörsfakturor. 

I KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, dvs. 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. 

Orsa kommun har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti och benämner 
delårsrapporten De/årsrapport 2019. 

Kommentar 

Vår bedömning är att anvisningarna fyller sitt syfte. 

3.2 Innehåll i delårsrapport 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslag 13 kap 2 § ska delårsrapporten inne
hålla resultaträkning, balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. 

I enlighet med RKRs rekommendation 17 Delårsrapport ska en delårsrapport även 
innehålla en samlad - men översiktlig - beskrivning av kommunens drift- och 
investeringsverksamhet. 

RKR R 17 Delårsrapport har med att den förenklade förvaltningsberättelsen ska inne
hålla följande avsnitt: 
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✓ Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess 
slut, men innan delårsrapporten upprättas. 

✓ Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och 
verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 

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

✓ En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. 

RKR R 17 Delårsrapport skriver vidare att en delårsrapport ska innehålla upplysningar i 
not om: 

✓ att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i 
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller 
metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen 

✓ säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten 

✓ karaktären och storleken på jämförelsestörande och extraordinära poster samt deras 
effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat 

✓ effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under 
tidigare räkenskapsår, om de har en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden 

✓ förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets 
början 

Kommentar 

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag 
till kommunens förvaltningsberättelse. Såsom framgår under avgränsning har vi inte 
granskat nämndvis redovisning. 

Vår bedömning är i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Vår sammantagna bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt följer RKRs 
rekommendation 22. 

3.2.1 Finansiella rapporter och jämförelsetal 

De finansiella rapporter som ingår i en delårsrapport ska upprättas enligt följande: 

6 
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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. 

Kommentar 

Vår bedömning är att Orsa kommun har med alla förväntade delar när det gäller balans
och resultaträkning och dess jämförelsetal. 

3.3 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten anges under avsnittet "Redovisningsprinciper 2019" att kommunen 
följer den kommunala redovisningslagen samt de rekommendationer som Rådet för 
kommunal redovisning utfärdat. Detta med undantag för redovisning av finansiell leasing 
samt redovisning av tillfälligt statsbidrag. Detta är oförändrat jämfört med 2018. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer 
med redovisningspersonal samt översiktlig avstämning av kommunens delårsrapport 
mot Rådet för kommunal redovisning gällande rekommendationer. 

Kommentar 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever 
Rådets för kommunal redovisnings rekommendationer. 

3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
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. 

3.4.1 Finansiella mål 

Fullmäktige har fastställt tre finansiella mål. Nedan framgår kommunens bedömning av 
måluppfyllelsen (texterna är ej exakta citat). 
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Mål fastställda av 
fullmäktige 

I Orsa kommun ska resultatet för 
varje femarsperiod (inklusive 
innevarande år) uppgå till minst 1,5 % 
av skatteintäkterna. Det ska ske en 
årlig avsättning till 
resultatutjämningsreserv tills den 
uppgår till 15 mkr. 

Måltal Utfall 

201908 

Prognostiserad 
måluppfyllelse enligt 
delårsrapport 

Målet på 1,5 % av skatteintäkterna 
motsvarar för femårsperioden 2015-
2019 ett resultat om +30, 7 mkr för 
de fem åren. Beaktat prognosen för 
2019 beräknas ett resultat på +76,2 
mkr. 
Resultatutjämningsreserven uppgår 
till 15 mkr. 
Målet bedöms därmed uppnås för 
2019. 

Kommunens soliditet, inklusive I• , 25% Soliditeten har ökat från 19,8% per 
samtliga pensionsataganden , ska 2018-12-31 till 25,1% per 2019-08-
varje ar öka för perioden . 31 

Målet bedöms därmed uppnås för 
2019. 

Kommunen ska klara sina De investeringar som gjorts hittills 
investeringar utan att ta upp nya län. under året har inte krävt ny inlåning. 

Prognoser tyder inte heller på ökad 
inlåning 
Målet bedöms därmed uppnås för 
2019. 

Kommentar om finansiella mål 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de finansiella målen då samtliga tre mål beräknas att uppnås. 

3.4.2 Verksamhetsmål 

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska upprättas. Dessa mål ska följas upp och 
kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. 

Orsa kommun har fem övergripande mål som ska uppfyllas till år 2020. Dessa 
övergripande mål är: 

1. Orsa kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt med digitaliseringen för att 
skapa en enklare vardag för invånare, företagare och besökare och senast år 2020 
ska kommunen erbjuda minst 50 e-tjänster. 
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2. Orsa kommun ska senast 2020 vara bland de högst rankade kommunerna i 
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat och bland de 100 högst 
rankade kommunerna i SKL:s skolranking. 

3. Kommunens resultat ska under perioden 2019-2023 i genomsnitt uppgå till 
minst 1,5% av skatteintäkterna. 

4. Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta, engagerade, 
friska och nöjda medarbetare. Nöjd medarbetarindex ska år 2020 uppgå till 
minst 75. 

5. Antal invånare i Orsa ska överstiga 7 000 personer år 2020. 

Varje verksamhet sätter verksamhetsmål som sorterar in under de övergripande 
målen. Dessa verksamhetsmål är sammanlagt 28 st till antal. 

I delårsrapporten finns en sammanställning över hur kommunen har uppfyllt de 
fastställda målen. Resultatet mäts i en färgskala och med följande symboler: 
=uppnått, =på god väg mot målet, .Å.=ej uppnått, - =ej mätt under perioden 

Nedan framgår kommunens bedömning av måluppfyllelsen. 

Digitalisering 

Mål Måluppfyllelse 
enligt delårsrapport 

lärande - Under läsåret 2019-2020 ska fem digitala tjänster införas och Lärandes 
plan för digitalisering ska börja genomföras. 
Omsorg - Minst tre olika automatiseringar/digitaliseringar ska införas inom 
verksamheten. 
Miljö - Miljönämnden ska vara en modern tillsyns- och kontrollmyndighet som är 
kommunikativ, tillgänglig och transparent. 
Stadsbyggnad - Arbeta med digitalisering r, 

Ranking näringsliv och skola 

Mål Måluppfyllelse 
enligt delårsrapport 

Samhälle - Bedömningen av kommunens service till företagen ska vara minst 3,4 i 
svenskt närinoslivs rankinq 
lärande - Ökad närvaro, studiero på lektionerna (67%) och trygghet i skolan (87%) 
ska öka till 100% • 
lärande - Att kvalitetsarbetet blir en angelägenhet för all personal genom att införa 
lärlaq i förskola och skola 
Miljö - Miljönämnden arbetar med information, rådgivning och dialog för att skapa 
förtroende hos verksamhetsutövare, medborgare och kommunens förvaltningar. 
Stadsbyggnad - Förbättra och utveckla dialogarbetet med näringslivet ('I 
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Ekonomi 

Mål Måluppfyllelse 
enl delårsrapport 

Stadsbyggnad - God följsamhet mellan resultat och prognos ('I 
Omsorg - Minska kostnaderna på individ- och familjeomsorg .... 

Medarbetare 

Mål Måluppfyllelse 
enl delårsrapport 

Personal - Under 2019 ska ett förhållningssätt (medarbetarskap) implementeras hos 
våra förtroendevalda, ledare och medarbetare genomsyrat av respekt gentemot 
varandra och ansvarstagande för våra uppdrag och verksamheter. Detta mäts genom 
en medarbetarenkät och mätning av ohälsotal (till exempel kort- och långtidsfrånvaro). 
Miljö - Miljönämnden ska verka för att det tillförs tillräckliga resurser och kompetens 
som behövs för att utföra vårt uppdrag • 
Stadsbyggnad - En god kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö 

Antal invånare 

Mål Måluppfyllelse 
enl delårsrapport 

Miljö - Miljönämnden planerar och utför kontroll/tillsyn med fokus på de största hälso-
och miljöriskerna 

.... 
Miljö - Miljönämndens specifika mål för livsmedelskontrollen. • 
Service och utveckling- Invånarna ska vara nöjda med vår kommun som en plats att leva 
och bo på, vi ska nå indextalet 60 eller bättre enligt NRl-index. 

-

Service och utveckling - Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter, NMI. 
Målet är att nå indextalet 55 eller bättre där 100 är bäst och Oär sämst enligt NMI. 

-
Service och utveckling - Invånarna ska vara nöjda med sitt inflytande i kommunen, NII. 
Målet är att nå indextalet 38 eller bättre där 100 är bäst och Oär sämst enligt NII. 

-

Service och utveckling - Tillgänglighet och bemötande ska hålla hög kvalitet i Orsa 
kommun. Målet är att nå 10 procentenheters ökning i både telefoni och e-post. 

-
Sa111hälle -Arbetslösheten ska minska i Orsa kommun, i synnerhet bland unga. Andelen 
öooet arbetslösa i åldern 18-24 år uppgår till högst 8% i medelvärde för 2019. 

.... 
Sa111hälle - Ungdomens hus ska ha en attraktiv och bra verksamhet som gör att antalet 
besökare i åldersgruppen 10-12 år växer med 20 % och 13-18 växer med 100% 2019. 
Jämn könsfördelning ska också eftersträvas. 

• 
0 111sorg - Kvalitetsledningssystemet och det systematiska kvalitetsarbetet ska vara fullt 
implementerat 31/12-2019. 
Stadsbyggnad - Vi ska erbjuda våra uppdragsgivare tjänster av hög kvalitet. 

Stadsbyggnad - Strategisk planering för ett hållbart samhälle 

Stadsbyggnad - Arbeta effektivt med tillsyn. 

Stadsbyggnad - Aktuell översiktsplan • 
Stadsbyggnad - Prioritera för att Orsa ska vara en attraktiv boende- och turistort. 
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Kommentar 

Av den samlade bedömningen framgår att 16 mål har uppnåtts (57%) och 8 mål bedöms 
vara delvis uppnådda eller ej uppnådda (29%). Övriga 4 mål har inte mätts under 
perioden/resultat har ej varit tillgängligt. Kan tilläggas att måluppfyllelse är beslutad att 
mätas först i samband med årsredovisningen för 2020 och att det inte är satt några 
delmål för vad som ska uppnås 2019. 

Vår sammanfattande bedömning är att måluppfyllelsen i delårsrapporten inte fullt ut är 
förenlig med kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål. Inom målområdet 
"Ekonomi" återfinns också ett av de finansiella målen. Vår rekommendation är att skilja 
på de finansiella målen och verksamhetsmålen. Vidare upplevs flera av målen som 
ospecifika och svåra att mäta. 

3.5 Balanskravet 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta 
ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett balanskravsunderskott ska regleras senast 
tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå förlorad bör åtgärder 
sättas in så fort som möjligt. Enligt prop 2003/04: 105 bör det åtminstone översiktligt i 
delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet. 

I kommunallagen finns de gällande reglerna om balanskravet, vilket innebär att 
kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som upp
kommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. I kommunallagen 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. Denna reserv kan sedan användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och 
landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska 
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. 

I delårsrapporten saknas en balanskravsutredning utifrån den uppställning som framgår 
av kommunallagen, det framgår endast att årets prognoser tyder på att det inte finns 
någon risk att man inte skulle klara balanskravet 2019. Kommunen har inga tidigare 
underskott att återställa. 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserved 

Document classification: KPMG Public 

11 



~ 
Orsa kommun 
översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 
KPMG AB 
2019-11-06 

Kommentar 

Vår bedömning är att kommunen kommer att klara balanskravet för helåret. 

3.6 Resultaträkning 

3.6.1 Resultaträkning 

Belopp i mkr De/är 
201908 

De/är 
201807 

Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Verksamhetens nettokostnader -271, 1 -224,7 -410,6 -407,7 -411,0 

Varav jämförelsesförande poster 0 0 0 0 0 

Förändring i %, jmf med föregående år -20,6 1,0 3,2 0,7 0,0 

Skatteintäkter och statsbidrag 287,4 246,2 421,9 428,4 430,0 

Förändring i %, jmf med föregående år 16,7 -0,9 -0,9 1,5 1,9 

Finansnetto (exkl pensionsförvaltning) 0,5 0,9 1,4 0,6 0,5 

Arets resultat 16,8 22,4 12,7 9,6 7,2 

Arets resultat i relation till skatteintäkter och 
bidrag% 

5,8 9, 1 3,0 2,2 1,7 

Kommentar 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet. 

Kommunens resultat för delåret uppgår till 16,8 mkr, vilket är 5,6 mkr lägre än vid 
delårsbokslutet 2018. Kommunen har bytt redovisningsperiod för delårsbokslutet från 
jan-juli till jan-aug vilket gör det svårt att göra direkta jämförelser. Man kan dock se att 
det försämrade resultatet beror dels på 2018 års migrationsersättning, dels på att man 
inte klarat att minska kostnaderna tillräckligt för att kompensera intäktsbortfall. 

Kommunens årsprognos uppgår till 7,2 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt 
sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att 
kostnaderna inte kommer linjärt över året. Prognosen på 7,2 mkr är 2,5 mkr sämre än 
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budgeterat. Avvikelsen beror på att man tagit höjd för täckning av ett nedskrivningsbehov 
i Orsa Lokaler AB som är föranlett av projekteringskostnader. 

3.6.2 Driftredovisning 

Driftsredovisning per nämnd 
(mkr) 

Utfall 
201908 

Budget 
201908 

Avvikelse 
201908 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget -
prognos 

Kommunfullmäktige 1,6 1,9 0,3 2,8 2,8 0 

Kommunstyrelse 15,3 17,3 2,0 26,0 26,0 0 

Utskott för Strategi 12,4 12,4 0 18,6 18,9 -0,3 

Utskott för Samhälle 30, 1 28,5 -1,6 42,8 43,6 -0,8 

Utskott för Lärande 108,5 106,8 -1,7 160,3 163,3 -3,0 

Utskott för Omsorg 101,4 103,9 2,5 155,8 154,5 1,3 

Miljönämnd 1,5 1,2 -0,3 1,9 2,0 -0, 1 

Byggnadsnämnd 2,5 2,7 0,2 4, 1 4, 1 0 

Summa 273,5 274,9 1,5 412,4 415,2 -2,8 

Kommentar 

Styrelsen och nämnderna redovisar totalt sett en avvikelse på +1,5 mkr jämfört budget 
per 2019-08-31 och en avvikelse på -2,8 mkr jämfört budget på helårsbasis. Följande 
kommentarer kan framhållas: 

Utskott för Samhälles negativa budgetavvikelse förklaras till stor del av kostnader som 
uppkom som följd av snörik vinter. Underskottet väntas delvis hämtas igen under årets 
sista fyra månader. 

Utskott för Lärandes negativa avvikelse för såväl delårsutfall som helårsprognos beror 
till stor del på höga personalkostnader inom förskola och skola. 

Utskott för Omsorg redovisar en positiv avvikelse främst till följd av att det kommit in 
mer pengar från Migrationsverket än prognostiserat, även om det är lägre belopp än 
under 2018. överskott kommer även från insatser för barn och ungdom (främst 
placeringar) medan ekonomiskt bistånd och kostnader för inhyrda konsulter ger 
underskott mot prognos. 

Vår bedömning är att driftredovisningen är korrekt redovisad. 

13 
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3.7 lnvesteringsredovisning 
Kommunfullmäktige fattade beslut om en investeringsram om 18,5 mkr för 2019 där 
större investeringar återfinns inom stadsnät och IT-utrustning inom Lärande. Vid delåret 
uppgår investeringarna till 17,0 mkr vilket utgör så mycket som 92% av årets budget. 

Kommentar 

Det är positivt att det i delårsrapporten finns en återrapportering avseende budget och 
utfall på de större investeringsprojekten. 

Vi rekommenderar att kommunen i delårsrapporten lämnar uppgift om prognostiserat 
investeringsbelopp på helårsbasis. 

Vår bedömning är att investeringsredovisningen är korrekt redovisad. 

3.8 Balansräkning 

Belopp i mkr 

Kommunen 

2019-08-31 2018-07-31 2018-12-31 
Balansomslutning 365,9 349,8 368,3 
Redovisat eget kapital 241,6 234,5 224,8 
Eget kapital inkl. 
ansvarsförpliktelse 91 ,9 73,3 73, 1 
Redovisad soliditet, % 66,0 67,0 61,0 
Soliditet med hänsyn till 
ansvarsförpliktelse, % 25, 1 21,0 19,8 
Omsättningstillgångar 104,7 110,8 116,4 
Avsättningar 28,9 20,8 27,2 
Långfristiga skulder 22,7 21 ,0 21,4 
Kortfristiga skulder 72,6 73,1 94,9 
Balanslikviditet, % 144,2 151,6 122,7 

Kommentar 

Balansomslutningen är relativt oförändrad jämfört med årsbokslutet 2018. I jämförelsen 
ser man att materiella anläggningstillgångar har ökat, vilket är en följd av investeringar i 
stadsnätet. Även de finansiella anläggningstillgångarna har ökat, vilket beror på att 
kommunen lånat ut pengar till Orsa Skidklubb för byggande av multiskidbana i Grönklitt. 
Likvida medel har minskat. 

På skuldsidan är det främst de korta skulderna som förändrats sedan årsskiftet, där den 
största enskilda posten återfinns bland leverantörsskulder som har minskat med drygt 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserved 

Document classificatlon: KPMG Public 

14 



l<M 
Orsa kommun 
översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 
KPMG AB 
2019-11-06 

13 mkr. Även upplupna personalkostnader har minskat vilket är väntat som en naturlig 
säsongseffekt efter sommarens reglering av semesterskuld. 

Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt, vilket betyder att kommunen har 
täckning för sina skulder. Kommunen redovisar en soliditet på 66% och en soliditet med 
hänsyn taget till ansvarsförpliktelser på 25%, vilket visar på att kommunen har 
betalningsförmåga för sina skulder. 

Balanslikviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt. Kommunens balanslikviditet är 
god i samband med delårsbokslutet. 

Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår till 149,7 mkr 
(151,6 mkr vid bokslut 2018). 

Tillgångar och skulder till väsentliga belopp har stämts av mot underlag och vi bedömer 
att balansräkningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild. 

3.9 Sammanställd redovisning 
Enligt kommunala redovisningslagen 12 kap 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. 

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala 
bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde 
dock vara nödvändigt eftersom det i kommunallagen 12 kap framgår att det är 
fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen som ska bedömas. 

Kommentar 
Orsa kommun lämnar information om de kommunala bolagen i delårsrapporten och 
upprättar en sammanställd redovisning i delårsbokslutet. 

Orsa Vatten och Avfall AB redovisar ett resultat om -1,0 mkr. Prognosen visar ett 
resultat om -0, 7 mkr vilket är -0,7 mkr lägre än budgeterat 0 mkr. 

Orsa Bostäder AB redovisar ett resultat om +6, 1 mkr och prognostiserat resultat på 8,3 
mkr vilket är 0, 1 mkr bättre än budget. 

Orsa Lokaler AB redovisar ett resultat om +1,6 mkr och prognostiserat resultat på 2,4 
mkr vilket är 1,6 mkr bättre än budget. 

Nodava AB redovisar ett resultat om +0, 1 mkr och prognostiserat resultat på O vilket är 
i linje med budget. 
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KPMG, dag som ovan 

Jenny Barksjö Forslund 

Auktoriserad revisor 
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