
>= 

Oversiktlig 
granskning 

Bromollakommun 

  

a
 

Beer 
o
a
 

Delarsrapport per 2022-08-31 

2022-10-04 
ee o

a
r
:
 

gee 
‘ 

SERS E
A
 
E
M
E
 
A
T
 

IEE 
LAL 

LOS 
G
S
   

 
KS 2022/642
2022.2997

2022-10-11



Innehall 

Sammanfattning 
Rakenskaperna och delarsrapporten 4 
Underlag fér revisorernas bedémning 

Sida 

Ww 

Inledning 

Syfte och revisionsfraga 7 

Revisionskriterier och Metod 8 
Avgransning 9g 
Ansvarig namnd 10 

Resultat av granskningen 

Forvaltningsberattelse 12 
Bedémning av fullmaktiges mal med betydelse av god ekonomisk hushallning 13 

Finansiella mal 14 
Verksamhetsmal 15 
Balanskravsresultatet 16 

Resultatrakning 7 
Balansrakning 18 
Kassafléde 19 
Sammanstallda rakenskaper 20 
Redovisningsprinciper 21 
Drift- och investeringsredovisning pa 

KPI © 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. Document Classification: KPMG Public | Z



 



sammanfattning 

Vi har av Bromdéllas kommuns revisorer fatt i uppdrag att 6versiktligt granska delarsrapporten per 2022-08-31. 
Uppdraget ingar som en obligatorisk del av revisionsplanen fér ar 2022. 

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedéma om resultatet i delarsrapporten 
ar forenligt med de mal som fullmaktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedémning av 
delarsrapporten. 

Vart uppdrag ar att granska delarsrapporten for att ge revisorerna tillrackligt underlag fér sin bedémning. 

Rakenskaperna och delarsrapporten 
De vasentligaste slutsatserna fran granskningen kan sammanfattas enligt féljande: 

- Kommunens resultat for delaret uppgar till 55,0 mkr, vilket ar i niva med period férra aret. 

Kommunens prognos fér helaret uppgar till 31,3 mkr, vilket ar 14,1 mkr hdégre an budget. Historiskt sett ar det en 
trend att delarsresultatet 4r hégre 4n prognosen fér helar och det beror oftast pa att kostnaderna inte kommer 
linjart 6ver aret. Det hdgre prognosticerade resultat férklaras huvudsakligen av att verksamheterna totalt 
Overtraffar budgeten och ett skatteutfall som ar battre an budget. 

- Kommunens balanskravsresultat beraknas uppga till 31,3 mkr for 2022. 

Vi har med reservation fér de eventuella effekter av att granskningen utférts enligt de avgransningar som anges 
under rubriken avgransning, inte identifierat nagra vasentliga felaktigheter i delarsbokslutet, och i granskningen 
har det inte framkommit nagra omstandigheter som ger oss anledning att anse att delarsbokslutet inte, i allt 
vasentligt, ar upprattad i enlighet med lagen om kommunal bokféring och redovisning. 
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Sammanfattning forts. 

Underlag fér revisorernas bedomning utifran fullmaktiges mal 
Enligt bestammelser i kommunallagen ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal och verksamhetsmal som har 

betydelse for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska bedéma om resultatet i delarsbokslutet ar forenligt med 

de av fullmaktige beslutade malen fér god ekonomisk hushallning. 

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort nagon sammantagen tydlig utvardering av malen med bedémning av 

huruvida god ekonomisk hushallning kommer att uppnas. 

Vad galler god ekonomisk hushallning sa hanvisar RKR till férarbeten till kommunallagen dar det betonas vikten av 

att mal och riktlinjer for god ekonomisk hushallning utvarderas for hela kommunala koncernen, d v s kommunen och 

dess kommunala koncernféretag gemensamt. Vi bedémer att malen for god ekonomisk hushallning inte omfattar 

eller har utvarderas for kommunkoncernen som helhet. 

Finansiella mal 
Var sammanfattande bedémning ar att de av fullmaktige faststallda finansiella malen, sarskilt med det goda 

resultatet, kommer att uppnas fér 2022. 

Verksamhetsmal 
Var sammanfattande bedémning ar att det inte 4r mdjligt att gora en samlad bed6émning av kommunens 

maluppfdljning gallande verksamhetsmalen. 

d 2022-10-04 

      

Sturesson 

toriserad revisor 
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Inledning 

Av kommunala bokférings- och redovisningslagen framgar att kommuner ska uppratta minst en delarsrapport som 

ska omfatta en period av minst halften och hégst tva tredjedelar av rakenskapsaret, det vill saga minst sex manader 

och hégst atta manader. Det ar aven den rapport som faller inom ramen fér denna period som ska behandlas av 

kommunfullmaktige och som de fértroendevalda revisorerna ska gora en bedémning av. Delarsrapporten ska 

innehalla en éversiktlig redogérelse fér utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat 

sedan foregaende rakenskapsarets utgang. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedéma om resultatet i delarsrapporten ar férenligt med de 

mal som fullmaktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedémning av delarsrapporten. 

Syfte och revisionsfraga 

Granskningen ska besvara féljande revisionsfragor: 

> Har delarsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

>  Arresultatet i delarsrapporten férenliga med de av kommunfullmaktige faststallda malen for god ekonomisk 

hushallning, det vill saga finns férutsattningar att malen kommer att uppnas? 

Resultatet av var granskning utgér underlag for de fortroendevalda revisorernas utformning av utlatandet till 

kommunfullmaktige. 
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Inledning forts. 

Revisionskriterier 

Granskningen av delarsrapporten omfattar: 

> Oversiktlig granskning av de finansiella delen av delarsrapporten 

> Forvaltningsberattelsens innehall 

>» Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet ar forenligt med malen fér god ekonomisk 
hushallning, finansiella och verksamhetsmassiga mal. 

Vi har bed6mt om delarsrapporten i allt vasentligt féljer: 

>» Kommunallag (KL) och kommunal bokférings- och redovisningslag (LKBR) 
>» God redovisningssed, definierad av Radet for Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR 

> Interna regelverk och instruktioner 
> Fullmaktigebesluthallning 

Metod 

Granskningen har genomférts genom: 

>» Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delarsrapporten 
> Intervjuer med berérda tjAnstepersoner 

» Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi i den omfattning som kravs for att bedéma om resultatet ar 
forenligt med de av fullmaktige beslutade malen 

> Oversiktlig analys av resultat- och balansrakningen 

| 
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Inledning 
Avgransning 

Var granskning omfattar delarsrapporten per 2022-08-31. 

Var granskning har skett i den omfattning som foljer av god revisionssed i kommunal verksamhet, framst sasom 

denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebar att vi planerat och genomfort den éversiktliga granskningen for att 

med begransad sakerhet forsakra oss att delarsrapporten inte innehaller vasentliga felaktigheter. Granskning har 

saledes ej utférts i enlighet med ISA eller ISRE 2410.Granskning har saledes ej utférts i enlighet med ISA, ISRE 2410 

eller den nya standarden for kommunal rakenskapsrevision som trader i kraft 2023. 

En éversiktlig granskning ar begransad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig pa intervjuer och analyser. De 

granskningsatgarder som vidtas gor det inte méjligt att sammantaget skaffa en sadan sakerhet kring alla viktiga 

omstandigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullstandig revision utforts. 

Var granskning av redovisningen utgar fran en bedémning av vasentlighet och risk. 

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

| delarsrapporten har vi éversiktligt granskat resultat- och balansrakning samt tillhGrande noter. Ovriga delar har 

enbart granskats med utgangspunkt fran att informationen ar forenlig med informationen i de finansiella delarna. 

Granskningen av finansiella och verksamhetsmal ar grundat pa den aterrapportering som finns i delarsrapporten. 

Denna rapport sammanfattar framst i avwikelseform vara vasentligaste iakttagelser fran granskningen. 
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Inledning forts. 

Ansvarig namnd 

Granskningen avser kommunstyrelsens delarsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av kommunfullmaktige. 

Rapporten ar faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 
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Forvaltningsberattelsen 

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delarsrapport innehalla en resultatrakning, en balansrakning och en férenklad 
forvaltningsberattelse. RKR preciserar i RKR R 17 Delarsrapport vad férvaltningsberattelsen ska innehalla 
minimum fér att motsvara kraven pa en férenklad férvaltningsberattelse. 

Enligt RKR R17 Delarsrapport ska vidare uppgift i forvaltningsberattelsen bland annat lAmnas om: 
» Handelser av vasentlig betydelse som intraffat under delarsperioden eller efter dess slut, men innan 
delarsrapporten upprattas. 

» Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens forvantade utveckling avseende ekonomi och 
verksamhet utifran malen om god ekonomisk hushallning. 

» En redovisning av hur helarsprognosen férhaller Sig till den budget som faststallts for den lo6pande 
verksamheten. 

» En bedémning av balanskravsresultatet utifran helarsprognosen. 

Vi noterar att kommunens férvaltningsberattelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 Delarsrapport. 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
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Bedémning av fullmaktiges mal med betydelse av 
god ekonomisk hushallning 
Enligt kommunallagens bestammelser ska kommunfullmaktige i budgeten ange finansiella mal och 

verksamhetsmal som har betydelse fér god ekonomisk hushallning. 

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort nagon sammantagen fullstandig bedémning av huruvida god ekonomisk 

hushallning kommer att uppnas. Detta beror pa att indikatorerna till de verksamhetsrelaterade malen beslutats 

under 2022 och darmed finns inga malvarden faststallda for dessa. 

Vad galler god ekonomisk hushallning sa hanvisar RKR till forarbeten till kommunallagen dar det betonas vikten 

av att mal och riktlinjer for god ekonomisk hushallning utvarderas for hela kommunala koncernen, dv s 

kommunen och dess kommunala koncernféretag gemensamt. 

Vi bedomer att malen for god ekonomisk hushallning inte omfattar eller har utvarderas for kommunkoncernen 

som helhet. 

Vi ser fram emot kommande ar da kommunstyrelsen ska ha tagit fram maltal for indikatorerna avseende 

verksamhetsmalen med betydelse for god ekonomisk hushallning for kommunkoncernen. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen arbetar vidare med sin aterrapportering av kommunfullmaktige 

faststallda mal och att det finns en réd trad fran beslutade mal till aterrapportering och att aterrapporteringen av 

verksamhetsmalen sker pa ett 6verskadlit och tydligt satt. 

as 
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Finansiella mal 

De finansiella malen beskrivs i lo6pande text i férvaltningsberattelsen men vi anser att malen skulle kunna 
presenteras tydligare och med en tydligare redovisning av maluppfyllelsen. 

Nedan framgar de finansiella malen for Bromélla kommun 2021 samt bedémningen om maluppfyllelsen. 

Utvardering 
  

Resultat: Mal om 2,0% av skatteintakter och generella Bedéms uppnas da prognosen visar 3,6%. 
statsbidrag 

Soliditet: Mal om varaktig niva pa minst riksmedel for Bedéms delvis uppnas. 36% inkl pensionsskuld. 2021 
kommuner och starka soliditeten med 10 var kommunernas riksmedel 34%. Endast ett ar har gatt 
procentenheter de kommande sju aren. sedan malet infoérdes men under den perioden har 

soliditeten starkts. 

Investeringstakt: Starka soliditeten under de kommande Bedéms uppnas da resultat och soliditet har starkts. 
sju aren. 

Laneskuld: Kortsiktigt of6randrad upplaning. Pa langre Bedéms uppnas da oférandrad upplaning. 
sikt en laneskuld som férandras i takt med 
befolkningsférandringen. 

Kassafléde: Kortsiktigt of6randrat kassafléde utan Bedéms uppnas da positivt kassafléde pga hégt resultat 
upplaning och langsiktigt kassaflode som motsvarar och laga investeringar. Ingen ny upplaning. 
befolkningsf6érandring och inflation. 

Var sammanfattande bedémning ar att resultatet enligt delarsrapporten sammantaget ar férenligt med de av 
kommunfullmaktige faststallda finansiella malen. Malen och utvarderingen avser dock endast kommunen och inte 
kommunkoncernen. Gallande prognosen fér ar 2022 har vi inte funnit nagra indikationer pa att kommunstyrelsens 
bedémning skulle vara vasentligen felaktig. 
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Verksamhetsmal 

Kommunen har identifierat tre strategiska prioriteringar: 

* Kompetens och arbete 

¢ Attraktivt och vaxande 

¢ Hallbart och innovativt 

Beslut om indikatorer kopplade till de olika omradena fattades forst strax innan sommaren 2022 vilket innebar att 

det inte finns nagra malvarden beslutade kopplade till indikatorerna. | delarsrapporten kommenteras darfor enbart 

vissa strategiska prioriteringar. 

Var sammanfattande bedémning ar att det inte framgar i delarsrapporten huruvida kommunen uppnar 

verksamhetsmalen. Darmed 4r det inte mdjligt att gora en bed6mning av kommunens maluppféljning i samband 

med delarsbokslut och prognos. 

Vi rekommenderar att det i beslutad budget blir tydligt vilka malen ar och vilka malvarden som finns. Pa sa satt 

blir det lattare att félja malen fran beslut till aterrapportering. Vi rekommenderar vidare att redovisa 

verksamhetsmalen i en tabell eller liknade sa det blir latt 6verskadligt att folja nyckeltalen/indikatorer fran beslutad 

budget till utfall. 

Lcd] © 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 
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Balanskravsresultat 

En kommun ska enligt kommunallagen géra en avstamning av balanskravet och detta ska redovisas i 
férvaltningsberattelsen. 

Fran och med 2013 har kommuner och kommunalférbund modjlighet att anvanda sig av de nya reglerna om 
resultatutj{amningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan anvandas for att utjamna intakter 6ver en 
konjunkturcykel, under férutsattning att arets resultat efter balanskravsjusteringar ar negativt. RUR 4r frivillig att 
tillampa, de kommuner och landsting som tanker géra det maste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta 
ska framga av de riktlinjer for god ekonomisk hushallning som fullmaktige ska besluta om. 

Kommunstyrelsen redovisar en bedémning av balanskravsresultatet i forvaltningsberattelsen. Av delarsrapporten 
framgar det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgar till 31,3 mkr. 

Det finns inget balanskravsresultat att aterstalla fran tidigare ar. 

RUR uppgar till 71,9 mkr. 

Berakningen som ligger till grund for kommunens balanskravsresultat innehaller enligt var bedémning inga 
vasentliga felaktigheter. 
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Resultatrakning 

En kommuns Iangsiktiga utveckling 4r beroende av att intakterna 6kar mer an kostnaderna for att inte urholka det 

egna kapitalet. 

Kommunens resultat for delaret uppgar till 55,0 mkr, vilket ar i niva med samma period forra aret. 

Kommunens arsprognos uppgar till 31,3 mkr, vilket ar lagre an delarsresultatet. Historiskt sett ar det en trend att 

delarsresultatet ar hégre an vid helar och det beror oftast pa att kostnaderna inte kommer linjart 6ver aret. 

Tidigare ar har var granskning visat pa att prognosen for helaret stammer ganska bra éverens med arets slutliga 

resultat. 

Arsbudgeten uppgar till 17,2 mkr medan prognosen uppgar till 31,3 mkr, vilket ar en forbattring med 14,1 mkr. Det 

beror huvudsakligen pa prognosticerade positiva budgetawvikelser | verksamheterna samt dkade skatteintakter. 

Enligt prognosen ékar verksamhetens nettokostnader endast med 6,3 mkr jamfért med budget. 
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Balansrakning 

Var bedémning 4r att det vid uppstarten av arets delarsgranskning fanns mer fel och ej korrekt avstamda konton 
an vid tidigare bokslut. Vi anser att detta hade kunnat férhindras genom en mer noggrann genomgang och analys 
med fyra 6gons princip innan 6verlamningen av delarsbokslutet till oss. Rattelser av identifierade fel har skett 
under granskningens gang. 

Materiella anléggningstillgangar 

Vi noterar att det ar valdigt fa och laga volymer avslutade och fardigstallda investeringar under perioden. Det 
forekommer forseningar i investeringsprojekten bland annat pa grund av leveransférseningar av delar i projekten. 
Det foreligger Aven en del férdrdjningar nar det galler sjalva avsluten av investeringar i anlaggningsregistret. Vi 
har noterat att det finns projekt som 4r fardiga och tagna i bruk men som inte avslutats i anlaggningsregistret. 

Pagaende investeringar uppgar daremot till hogre belopp, totalt 46,8 mkr. Var Oversiktliga genomgang av 
projekten visar att det finns pagaende investeringsprojekt dar det inte hant nagot under varken 2019, 2020, 2021 
eller 2022 och som ligger med exakt samma belopp som tidigare. Vi rekommenderar kommunen att snarast ga 
igenom och avsluta de investeringsprojekt som kan avslutas. 

Exploateringsfastigheter 

Vi har tidigare ar papekat att det inte skett nagon bedémning av exploateringsfastigheterna enligt lagsta vardets 
princip. | arsbokslutet 2021 gjordes en sAdan bedémning vilket resulterade i en nedskrivning. | delarsbokslutet 
har det inte gjorts nagon sadan bedémning vilket vi uppmanar kommunen att gora vid varje bokslutstillfalle 
framé6ver. 

Kundfordringar 

Kommunen har som policy att reservera 40% av kundfordringarnas varde 45 dagar efter fordringarnas 
forfallodatum. Darefter sker ingen ytterligare reservering eller nedskrivning. Vi rekommenderar kommunen att av 
forsiktighetsskal fortsatta nedskrivningen med lamplig takt sa att alla befarade forluster beaktas. 
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Kassaflodesanalys 

Vi har granskat att kassafl6desanalysens innehall i allt vasentligt Gverensstammer med motsvarande uppgifter | 

évriga delar av arsredovisningen. Granskningen har inte foranlett nagra noteringar. 
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Sammanstallda rakenskaper 
Enligt kommunal bokférings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska de sammanstallda rakenskaperna omfatta de 
juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av férfattningskommentarerna framgar att ett 
betydande inflytande férutsatts foreligga nar kommunen innehar minst 20 % av rosterna i en annan juridisk 
person. Det finns dock mdjlighet att géra avsteg fran principen om féretaget har en ringa omsattning eller 
balansomslutning. 

| RKR R17 Delarsrapport ar det upp till varje kommun att avgéra om de kommunala bolagen ska omfattas av 
delarsrapporten. Att de kommunala bolagen ska inga torde dock vara nédvandigt eftersom det ar fullmaktiges 
mals for hela kommunkoncernen som ska bedémas. 

Kommunen har valt att inte ha med sammanstallda rakenskaper i sin delarsrapporrt. 
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Redovisningsprinciper 

| delarsrapporten ska enligt RKR R17 samma berakningsmetoder anvandas som i den senaste arsredovisningen 

eller, om dessa principer eller metoder har 4ndrats, en beskrivning av karaktaren pa och effekten av forandringen. 

Upplysningar ska aven lamnas kring sdasongsvariationer, cykliska effekter som har paverkan pa verksamheten, 

karaktaren och storleken pa jamférelsest6rande poster, effekten av Andrade uppskattningar och bedomningar 

samt forandringar i vasentliga ansvarsforbindelser. 

| delarsrapporten anges under avsnittet *Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal 

redovisningssed med vilket avses i dverensstammelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Det 

kommenteras ocksa nagot enstaka avsteg. 

Vi bedomer att redovisningsprinciperna i allt vasentligt stammer med hur delarsrapporten ar upprattad. 
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Drift- och investeringsredovisning 

Drift- och investeringsredovisningen ingar i delarsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning och i de egna rapporterna i enlighet med RKR R14. Méjligen kunde kommentarerna kring 
redovisningarna ut6ékas fér att ge lasaren mer information till avvikelserna etc. 

Enligt budget ska investeringarna uppga till 112,2 mkr och prognosen visar pa 58,9 mkr. Vid delaret har 
kommunen investerat 28,8 mkr, vilket visar pa att kommunen ska investera 30,1 mkr under de fyra sista 
manaderna. Det finns vissa indikationer pa att det kan ske férbattringar nar det galler att tidssatta 
investeringsprojekt fér att uppna en mer rimlig och realistisk investeringsbudget. 

Investeringsredovisningen ska Aven omfatta de kommunala koncernféretagens investeringar som 
fullmaktigeeventuellt har tagit stallning till. Vi saknar information kring detta. 
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