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Granskning av delfirsrapport per den 31 augusti 2018

Revisorerna skall bedéma om resultatet i delérsrapporten Za‘r fdrenligt med de mél fér

den ekonomiska férvaltningen som fullméiktige beslutat om i érsbudgeten och

flerérsplanen. Bedémningen skall avse béde de verksamhetsmél och finansiella m5]

som filllm'a'ktige faststfillt och som fir av betydelse fdr god ekonomisk hushéllning.

PwC har p5 uppdrag av kommunens revisorer 6versikt1igt granskat Ekerfi kommuns
delérsrapport per den 201 8-08-3 1. En (Sversiktlig granskning 'a'r visentligt begrfinsad

och inriktad pé analys och mindre p5 detalj granskning. Granskningsresultatet

framgér av bifogad revisionsrapport.

Resultatet fdr perioden uppgér till 62,4 mnkr. I resultatet ingér 25,] mnkr som en

jamfiirelsestérande int’alkt kopplat till en fdrsfikfingsersfittning f6r en tidigare

nedbrunnen firskolm Prognosen fdr helfiret 201 8 fir ett utfall pé 14,6 mnkr.

Bedb‘mningen i delérsrapporten fir att balanskravet kommer att uppfyllas.

Utifrz‘in v5: fiversiktliga granskning gér Vi féljande bedémning av kommunens

delérsrapport:

0 Vi har i samband med genomfiird granskning inte funnit nfigot som tyder pé att

kommunens delérsrapport inte, i allt vasentligt, fir upprfittad i enlighet med

lagens krav och god redovisningssed i 6vrigt.

0 [Jtifién de finansiella mél som kommunfullma'ktige faststéllt instfimmer vi i

kommunstyrelsens bedémning av méjlighetema att n5 de finansiella mélen.

0 Vid granskningen har det inte framkommit négot som tyder p5 att det

verksamhetsméssiga resultatet, inte i allt vfisentligt, 5r fbrenligt med
fullmfikfiges m5].
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Gl'anskning av delz‘irsrapport 2018

1. Sammanfatming
PwC har p51 uppdrag av kommunens fiirtroendevalda revisorer fiversiktligt granska't

kommunens delfirsrappm‘t fdr perioden 2018—01—01 —— 2018—08~31. Uppdraget ingér som
en obligatorisk del av I‘evisionsplanen far fir 2018.

Syfiet med den fiversiktliga granskningen 'e'u‘ att ge kommunens revisorer ett underlag far

sin bedtimning av om delérsrapporten ‘cir uppréttadi enlighet med lagens krav och god

redovisningssed samt om resultatet “211‘ fiirenligt med de mfil som konnnunfullméiktige

fastst'zillt.

Mad utgfingspunkt frfin st'aillda revisionsfrégor 1511mm; féljande sammanfattande

revisionella bedémning:

o Har delfirsrapporten uppréttats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bediimer att delérsrapporten i allt vésentligt Ssir uppréttad i enlighet med Iagens krav

och god redovisningssedi 6vrigt. Bedémningeni delfirsrapporten fir att balanskravet

kommer att uppfyllas fiir fir 2018.

o A1 resultaten :i delfirsrapporten f(‘irenliga med de av fullmfiktige faststéillda 1nfilen f6r

god ekonomisk hushé’fllning, (131.8. finns féiruts’cittningar att Infilen kommer att upp-

1155?

Vi bedi'imer att det prognostiserade resultat fir fii‘renligt med de finansiella nlfil sorn full—

m‘eiktige faststéllt i budget 2018. Betrfa'ffande trenden pé’l mfiluppfyllelsen inst'eimmer vii

kommunens bediimning om att "tendensen éir negativ.

Vi bedtimer, utifrfin delfirsrapportens fiterrapportering, att verksamhetens prognostise-

rade utfal] fir fiirenlig med de av fullmfiktige fastst‘zillda 11151611 i budget 2018.
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Granskning av delérsrapport 2018

2. Inledning

2.1. Bakgrund
Kommuner 5r skyldiga att minst en géng om firet upprfitta en sérskild redovisning (de-

lfirsrapport) fiir verksamheten frfm firets barjan och i revisorernas uppgift ingfir att

granska kommunens delfirsrapport.

Delfirsrapporten ska omfatta en period av minst hélfien och hégst tvfi tredjedelar av r5—

kenskapsfiret och den ska innehélla en fiversiktlig redogiirelse f6r utvecklingen av kom—
munens verksamhet och resultat sedan f6regéende riikenskapsfirs utgéng.

Kommunen skall formulera verksamhetsméissiga och finansiella mél fér god ekonomisk
hushéllning i budgeten. Dessa mfil ska sedan féljas upp i delfirsrapport och firsredovis-

ning.

Revisionsobjekt fir styrelsen som 5r ansvarig f6r delfirsrapportens uppriittande.

2.2. Syfle och revisionsfi'c‘igor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag fér sin skriftliga bedémning vilken

skall bilfiggas delérsrapporten i samband med fullmfiktiges behandling av densamma.

Granskningen ska besvara féljande revisionsfrfigor:

o Har delérsrapporten upprfittats enligt Iagens krav och god redovisningssed?

o Ar resultaten i delfirsrapporten férenliga med de av fullméktige faststéllda mfilen
féir god ekonomisk hushfillning, d.v.s. finns féirutsfittningar att mz‘ilen kommer att

uppnés?

2.3. Revisionskriterier
Féljande kriterier anvénds i granskningen:

o Kommunallag (KL), kap 9:9 a

o Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9

o Rfidet f61‘ kommunal redovisnings rekommendation 22, Delé’lrsrapport

o Fullméktiges beslut avseende god ekonomisk hushfillning

o Fullméktiges anvisningar avseende delfirsrapport

2.4. Avgriinsning och metod
Granskningen av delérsrapporten avgrénsas till fiiljande:

o fiversiktlig granskning av det siffermfissiga bokslutet per 2018-xx—xx,

o f6rvaltningsberéttelsensinnehfill,
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Granskning av delé’u'srapport 2018

o hur kommunen redovisal‘ hur vii} det prognostiserade resultatet fir farenligt med
mélen fér god ekonomisk hushffllning (bide finansiella och verksamhetsméissiga

me‘il).

Granskningen utgfir fi'én Véigledning 4, Granslming av delérsrapport, utgiven av Sveriges

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning

och intewjuer med myckelpersoner 50m 51‘ ansvariga f61' delfirsrapportens uppr‘éttande.

Granskningen har planemts och genomférts ur ett vasentlighets— och riskperspektiv fdr att

i rimlig grad kunna bedfima om delfirsrapporten ger en riitwisande bild. Granskningen hr

dversiktlig och omfattar d’a'rféir att bedb’ma ett urval av underlagen til] den information

80m ingé’tri delfirsrapporten. Detta utesluter inte att andra '2'111 héir framfbrda felaktigheter

kan férekmmna.

En ével‘siktlig granskning hat en annan inriktning och en betydligt mindre 0111fattning

jéimfiirt med den inrik‘cning och 0111fattning som en revision enligt ISA och god revisions~

sed i 6wigt har.

Rapportens innehé’dl har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.
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Granskning av delfirsrapport 2018

3. Iakttagelser och bedb'mningar

3.1. Lagens krav och god redovisningssed
3.1.1. Iakttagelser

Den uppr'a'ttade delfirsrapporten omfattar perioden januari — augusti. Resultatet fér peri—

oden uppgér till 62,4 mnkr. Resultatet ‘a‘r
15,4 mnkr légre fin vid motsvarande period f61‘e-

gfiende fir. I resultatet ingér 25,1 mnkr som en jfimférelsestérande intfikt kopplat till en

férsfikringserséttning f6r en tidigare nedbrunnen férskola. Prognosen fér kommunen vid

firets slut bedéms till 14,6 mnkr.

Vad giller negativa budgetavvikelser prognosticeras i delfirsrapporten ett underskott fiir

socialnfimnden (— 5, 8 mnkr)
,
kultur— och fritidsniimnden (

— 0,2 mnkr) ,
byggnadsniimn—

den (
- 0,7 mnkr) ,

miljénfimnden (
— 0,1 mnkr). Det prognostiserade underskottet fiir so-

cialnémnden, som har den stiirsta prognostiserade budgetavvikelsen, f6rklaras frfimst av

ékade volymer och behov jfimfért med budget.

Delfirsrapporten bestér av en féwaltningsberéttelse, resultat- och balansrfikning, kassa-

flédesanalys samt noter. En sammanstfilld redovisning har uppréittas i delérsrapporten.

aversiktlig f'drvaltningsberfittelse

Féwaltningsbel'éttelsen innehfiller uppgift om héndelser av vésentlig betydelse som in-

tréffat under eller efter delérsperiodens slut, men innan delérsrapporten uppréttas. Om
detta finns att lfisa under féljande avsnitt i fiirvaltningsberfittelse: ”Eker6 kommun och
féruts'a'ttningar fér uppdraget”, ”Resultatet féir perioden” samt under ”Prognos helfir”

Upplysningar om kommunens f6rvéntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet

beskrivs, bLa. i avsnittet ”Kommunens ekonomiska stillning och finansiell analys”. En
samlad, fivergripande redovisning av kommunens investeringsverksamhet framgfir av

féirvaltningsberéttelsen.

En redovisning av hur helfirsprognosen férhéller sig till den budget som faststfillts fér den
lfipande verksamheten gérs. Det prognostiserade resultatct uppgfir till 14,6,mnkr att jam—

fiira med budget p5 9,6 mnkr Vilket 'a'r
5 mnkr battre in budgeteras.

En bedtimning av balanskravsresultatet utifrfin helfirsprognosen lémnas. En risk f61'elig—

ger fiir behov av att eventueIIt resultatféra negativa avvikclse i samband med att statsbi:

drag fré'm Migrationsverket (2016 och f61‘sta halvéret av 2017) betalas ut. Bidrag séktes

enligt dfivarande system men handliiggning sker inte helt enligt dé'warande system.

Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats/avgrfinsats, vilka juridiska

personer den bestfir av och hur den fél'éindrats i sin sammansh'ttning under delé‘u‘spe-

rioden framgfir av delz'irsrapporten.

Finansiclla rapporter
Delfirsrapporten innehéller resultat- och balansrfikning, kassaflédesanalys samt noter.

Vid granskningen fann vi att jfimfbrelseperioder inte anges enligt RKR 22 avseende resul-

tatrfikning. Resultatl'fikningen ska enligt rekommendationen innehélla jfimféirelsetal f61‘
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Granskning av delfirsrapport 2018

motsvarande period nérmast féregéende rékenskapsfir, helfirsprognos samt érsbudget.

J'a'mfb'relsesiffror féir helfirsprognos och 51'sbudget finns inte med i resultatrékningen,

men aterfinns i kommunens sammanfattning av resultatrékningen.

Sammanstfillda rékenskaper stéills upp jfimte kommunens rakenskaper. De samman-
stallda réikenskaperna omfattar de bolag som ska ingfi.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansrfikning f6r kommunen har inga vé-

sentliga avvikelser noterats.

Vissa andra upplysningar
Redovisningsprinciper fdr delfirsrapporten anges som ett eget avsnitt i dele‘irSrapporten.

Inga ?a'ndringar av redovisningsprinciper har giorts i férhfillande till fiiregfiende period.

3.1.2. Bedb'mning

Vi bedémer att delérsrapporten i allt Visentligt ?a'r uppréttad i enlighet med lagens krav

och god redovisningssed i 6wigt. Bedémningen i delfirsrapporten 5r att balanskravet

kommer att uppfyllas far fir 2018.

Avvikelse mot god sed sker avseende resultatrékningens jémférelsetal i de finansiella rap-

porterna.

3.2. God ekonomisk hushc‘illning
Kommunfullmfiktige har faststéllt ett mfildokument och har déri antagit fem fivergripande

verksamhetsmél féir mandatperioden 2014-2018 (KF 2015-06-23 § 48).

3.2.1. Iakttagelser

Finausiella mél
I delfirsrapporten gfirs en averskfidlig avstémning mot kommunens finansiella mfil som
faststéllts i budget 2018:

Finansiella mil, faststéillda av KFi Prognos 2018 Prognostiserad
budget 2018 mfiluppfyllelse
i ets resultat ska vara positivt. Ut- Uppfyllt Uppfyllt

gfingspunkten fir att firets resultat ska

vara minst 1 procent och stréva mot 2

procent (viktas 75 procent av mfilet).

Investeringarna biir vara finansierade

med egna medel (viktas till 25 procent

av mélet).

Kommunstyrelsens samlade bediinming fir att malet uppnz'itts f6r perioden i och med det

positiva resultatet samt att investcringarna finansieras med egna medel. Den planering

som genomfiirts visade p5 en hégre investeringstakt 5n vad utfallet blivit. Om investering-

ar inte hastigt accelererar beriiknas nz‘igra av kommunens befintliga 1511 kunna amorteras

kortsiktigt. Bedijmning i delfirsrapporten fir att milen sannolikt kommer att uppnfis ffir

heléret.
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Granskning av delfirsrapport 2018

Verksamhetsmfil
Av delérsrapporten framgér att Kommunfullmé'ktige f6r mandatperioden 2014-2018 har

beslutat 0m fem fivergripande verksamhetsmfil som 51' prioriterade fér kommunens ut—

veckling.

1. Ekeré kommuns skolor ska rankas som en av de tio bfista i Sverige.

2. A. Aldre medborgare ska ha en valfi‘ihet och en upplevd hég kvalitet i de

tjénster som tillhanda-hélls av kommunen.
B. Medborgare med funktionsnedséttning ska ha en valfrihet och uppleva

en hiig kvalitet i de tjfinster som tillhandahfills av kommunen. Ekerii ska

vara en f(‘iregfingskommun vad géller sjélv-stéindighet f6r personer med
funktionsnedsfit‘tning.

3. Ekeré kommuns resultat i upplevt bemétande och tillgénglighet ska stin-

digt fbrbéttras.

4. Ekeré kommuns utveckling ska kfinnetecknas av stfindig strévan mot at—

traktiva och hfillbara livs-miljéer.

5. Arets resultat ska vara positivt. Utgfingspunkten fir att firets resultat ska

vara minst 1 procent och str'a'va mot 2 procent (viktas till 75 procent av mfi-
let). Investeringarna biir vara finansicrade med egna medel (viktas till 25
procent av milet).

Nfimndernas bedémning av mfiluppfyllelsen 5terrapporteras genom delérsrapporten men
styrelsen gér ingen egen bediimning av hur nfimndernas méluppfyllelse bidrar till de

fivergripande verksamhetsmélen.

I delfirsrapporten fdljs de fem fivergripande verksamhetsmélen upp. Bedémningen av

mfilen kvantifieras pz‘i en skala, i delérsrapporten ses symbolen gul och g1‘6n. Tendens in-

dikeras 'a'ven av pilar. En f6rklaring till symbolerna ges dock inte. Nedan tabell som visar

p5 en fyra-gradig skala frén ”Uppnfitt” till ”Ej uppnétt/Ej startat” samt tendenserna posi-

tiv, stagnerad eller negativ, 'a'r hfimtad frfin delé’u'srapporten 2017 (s. 17).

Fbrklaring till symbol och bedémningsvfirden f’dr méluppfyllelse samt symbol fér bed‘o‘mn‘mg avtendens

Definiton bedémning Vérde Symbol aedémning tendens

Uppnén 1 . Uppét; positiv féréndving T
Inte hell uppnéu, fir pa v'a‘g 2 ‘f' Stagnerad; oféréndradlinbromsad posikivf‘o‘rindting 4—-

Ej uppnétt. men pabfirjat O Nedét; negativférfindri n3 el risk negativ $
Ej uppnau/ Ej s‘anat .

En samlad matematisk bedémning gérs i delfirsrapporten genom att rékna ut medelvérdet

fér mfilen. Detta innebiir att samtliga mfil viktas lika tungt. Vid den samlade bedfimningen
konstateras i delérsrapporten au det uppnfidda v'érdet f6r perioden ‘cil' ”1,6”, Vilket iir nfist-

intill detsamma jfimfért bedémningen ”2,0” i delfirsredovisning 2017. Enligt delérsrap-

porten fir trenden ftir tvfi 11151 positiv, stagnerad f6r tvfi av fem mfil. Mélet féir ekonomi 5r

negativt.
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Granskning av delfirsrapport 2018

Det films ett antal olika indikatorer 50m iir kopplade till de fem tivergripande verksam-

hetsmélen. I tvfi av mfilen viktas ett antal indikatorerna procentuellt dér vissa indikatorer

véiger tyngre 3111 andra vid utriikningen av medclvéirdet (1-4) fér mfilet. Ett exempe] fir det

mfilet som 1'61' samhfillsutveckling d'a'r det fi'amgfir:

o Antal invfinare ska 6ka med i genomsnitt 400 per fir sett (fiver en lfingre tid (viktas

6o %)

o Andel hushfill med héghastighetsuppkoppli11g till Internet ska firligen (Ska j‘zimfért

fir 2014 (viktas 10 %)

o Antal kommunala lokaler med ”energieffektiva” lésningar ska kontinuerligt aka
j'a'mfért fir 2014 (vikt 3o %)

3.2.2. Bedémning
Vi bedémer att det prognostiserade resultat 5r f6renligt med de finansiella n15] som full-

m'ziktige faststfillt i budget 2018. Betriiffande trenden p5 mfiluppfyllelsen instémmer vi i

kommunens bedémning om att tendensen ?a'r negativ.

Vi bedémer, utifrfin delfirsrapportens iterrapportering, att verksamhetens prognostise-

rade utfall fir férenlig med de av fulhnéktige faststéllda 11151811 i budget 2018.

2018-10-18

/ ,4- ,/ K

Anders Hiigg Richard Vahul
Uppdragsledare Projektledare
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