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1 Sammanfattning 
Vi har av Bräcke kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårs-
rapporten per 2018-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalande avges i 
revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

1.1 Mål för god ekonomisk hushållning 
Vad gäller finansiella mål är prognosen ett av de två målen att uppnås. Sammantaget 
gör dock kommunstyrelsen bedömningen att även resultatmålet kommer att uppnås 
eftersom det vidtas åtgärder som syftar till det. För de sex verksamhetsmålen bedöms 
fyra mål att uppnås. 
Vi kan inte bedöma resultatet i delårsrapporten i förhållande till målen då det är osäkert 
vilken effekt vidtagna åtgärder kommer att få på det prognostiserade resultatet, se 
avsnitt 3. 

1.2 Övrigt 
Såsom framgår av delårsrapporten finns en tvist kopplad till MidSweden SkiPark (skid-
tunnel), se även vår rapport gällande bokslut 2017-12-31. Vi gör i denna översiktliga 
granskning inte någon bedömning av utfallet av tvisten men konstaterar att om utfallet 
blir negativt för kommunen så medför detta betydande kostnader, se avsnitt 4.4. 
Vi har noterat att det pågår ett förbättringsarbete kring den interna kontroller men i 
likhet med tidigare år har vi gjort vissa iakttagelser. Vi rekommenderar 
kommunstyrelsen att säkerställa en obruten attestkedja för alla former av utbetalningar, 
se avsnitt 4.6. 
 

  

                                                
1 Kommunallag (2017:725) 
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2 Inledning 
Vi har av Bräcke kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårs-
rapporten per 2018-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalande avges i 
revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  
Syftet med granskningen är även att bedöma om kommunens delårsrapport har upp-
rättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och landsting. 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar delårsrapporten 2018-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrev3. 
Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedöm-
ning av fullmäktiges finansiella mål. 
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. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

  

                                                
2 Sveriges Kommuner och Landsting 
3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:   

• Kommunallag 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 har även bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommun-
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen.  

2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har genomförts under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal 
revisor. 
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichef. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten. 

• 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 avstämning och verifiering av väsentliga balansposter mot specifika-
tioner med tillhörande underlag i den omfattning som krävs för bedömning av full-
mäktiges finansiella mål. 

• Översiktlig analys av resultaträkningen. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Anvisningar och styrdokument 
I 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 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.  
Bräcke kommun har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti. 

3.2 Bedömning utifrån fullmäktiges mål 

3.2.1 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. 
Målen finns inarbetade i kommunplanen för år 2018 – 20204. Utöver planen finns även 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning 2015 – 20195. Målen enligt kommunplanen 
överensstämmer inte helt med riktlinjerna. Vad vi uppfattat kommer kommunen att 
överväga behovet av riktlinjer i dess nuvarande form. 
Kommentar 
Vi anser att målen såsom de är formulerade i planen, vidareutvecklats i positiv riktning, 
bland annat kan samtliga mål utvärderas under året.  

3.2.2 Finansiella mål 
Bräcke kommun har i kommunplanen två finansiella mål. Kommunens resultat ska 
uppgå till minst noll mnkr och kommunens låneskuld ska minska med minst 4,8 mnkr.  
Resultatet enligt prognosen är - 0,7 mnkr vilket innebär att kommunstyrelsen bedömer 
att målet troligen kommer att nås. I enlighet med målbeskrivningen sker bedömningen 
exklusive poster som hanteras utanför balanskravet.  
Vad gäller låneskulden är prognosen att den kommer att minska med 4,8 mnkr under 
år 2018, vilket innebär att bedömningen att målet kommer att uppnås. 

                                                
4 KF § 120/2017 
5 KF § 16/2015 
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3.2.3 Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige för Bräcke kommun har inför år 2018 antagit sex verksamhetsmål 
med betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen återfinns under rubriker såsom 
service och bemötande, personal och kompetens samt resurser. Flera av målen är 
kopplade till ett politiskt mål, se närmare under avsnitt ”God ekonomisk hushållning” i 
delårsrapporten.  
 

Verksamhetsmål Kommentar 
Andelen elever i årskurs 9 som når 
kunskapskraven i alla ämnen och är 
behöriga till ett nationellt program ska 
öka. 

Målet har uppnåtts då kunskapskravet är 
65,8 % (57 %6) och behörighet 76,3 % 
(65,3 %) 

Effektivitet inom hemtjänst skall uppgå till 
minst 87 % (beviljade antal 
timmar/arbetade timmar inkl res- och 
kringtid) 

Målet kommer troligen inte att uppnås.  

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 7 % av 
tillgång ordinarie arbetstid. 

Målet kommer troligen att uppnås. 
Sjukfrånvaron per 2018-08-31 uppgår till 
6,7 % (7,8) %. 

Uthyrningsgraden i bostadsbeståndet ska 
öka och uppgå till mins 91,2 % vid 
november månads början. 

Målet kommer troligen att uppnås. En 
sammanställning i Excel visar per 
augusti en uthyrningsgrad på 95,5 %. 

Kostnadstäckningsgraden för taxe- och 
avgiftsfinansierad verksamhet inom bygg 
och miljö ska öka, 

Kommer troligen inte att uppnås.  
Avgiftsfinansieringsgraden har minskat 
från 50 % till 35 %. 

Antalet hushåll med försörjningsstöd ska 
vara oförändrat eller minska jämfört med 
föregående år. 

Målet kommer troligen att uppnås.  
Antalet hushåll med försörjningsstöd 
uppgår till 174 (271)  

 
 

                                                
6 Föregående års uppgift inom parentes 
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3.2.4 Sammantagen bedömning av målen för god ekonomisk hushållning 
Kommunstyrelsens samlade bedömning är att målen för god ekonomisk hushållning 
kommer att uppnås under förutsättning att resultatmålet klaras.  
Vi kan inte bedöma resultatet i delårsrapporten i förhållande till målen då det är osäkert 
vilken effekt vidtagna åtgärder kommer att få på det prognostiserade resultatet. 

4 Delårsrapporten i övrigt 

4.1 Innehåll 
Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utveck-
lingen 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. 

RKRs rekommendation 22 gäller från räkenskapsåret 2014. Syftet med rekommenda-
tionen är att ange minimikraven för innehållet i en delårsrapport och principerna för 
bedömning av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten, och hur dessa ska 
värderas.  
Kommentar 

Sammantaget bedömer vi att delårsrapporten följer RKRs rekommendation 22. 

4.2 Balanskrav 
Prognostiserat balanskravsresultat uppgår till - 0,7 mnkr för år 2018.  
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4.3 Resultaträkning 

Belopp i mnkr 
Utfall  

2018-08-31 
Prognos 2018 

per 2018-08-31 Budget 2018 
Utfall  

2017-12-31 
Verksamhetens 
nettokostnader -300,3  -452,8  -452,3  -449,0  
Förändring i %, jmf med 
föregående år  0,8    
Skatteintäkter och 
statsbidrag 304,7  457,5  457,8  457,2  
Förändring i %, jmf med 
föregående år  0,1    

Finansnetto  -3,0  -4,8  -5,5  -7,4  

Årets resultat 1,4  -0,1  0,0  0,8  

Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag % 99,5  100,0  100,0  99,8  

 
Kommentarer 
Prognosen för år 2018, – 0,1 mnkr, är något sämre än budget, 0,0 mnkr.  
Vid samma tidpunkt förra året var utfallet 28,3 mnkr. Minskade intäkter och stora 
kostnader, varav vissa av engångskaraktär, under de sista månaderna av år 2017 
innebar att utfallet blev 0,8 mnkr. Årets utfall per 2018-08-31 uppgår till 1,4 mnkr. 
Kommunstyrelsens bedömning är att det inte kommer att bli motsvarande försämring 
av resultatet under årets sista månader såsom förra året.  
Verksamheterna under kommunstyrelsen redovisar i prognosen en negativ avvikelse 
jämfört med budget med – 1,2 mnkr, varav vård- och omsorgsavdelningen – 1,6 mnkr 
och skol- och barn- omsorgsavdelningen – 2,7 mnkr medan tillväxtavdelningen har en 
positiv avvikelse 2,0 mnkr. Av kommentarerna till delårsrapporten finns förklaringar 
men där framgår också att det finns osäkerheter i prognoserna, såväl positiva som 
negativa för resultatet.  
En positiv effekt på prognosen är att kommunen valt att aktivera 
anläggningstillgångarna per 31/12 och inte som tidigare per halvårsskiftet och vid 
årsskiftet. Det innebär att avskrivningarna blir lägre, än om tidigare princip har 
tillämpats. Vi anser att anläggningstillgångar ska aktiveras när anläggningen tas i bruk 
för att ge mest rättvisande resultat.  
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4.4 MidSweden SkiPark 
I delårsrapporten framgår att läget vad gäller tvisten beträffande skidtunneln (gällande 
krav på ersättning för tillkommande arbeten från leverantören respektive viteskrav på 
leverantören från kommunen) är oförändrad jämfört med vad som framgår av 
årsredovisningen för år 2017.  
Kommentar 

Vi kan inte göra någon bedömning av utfallet av tvisten men konstaterar att om utfallet 
blir negativt för kommunen så medför detta betydande kostnader. 

4.5 Sammanställd redovisning 
I den sammanställda redovisningen ingår MidSweden 365 AB. Kommunen har under 
året i samband med nyemission förvärvat ytterligare aktier och ägarandelen uppgår till 
89,4 %.  

4.6 Intern kontroll 
Vi har i samband med delårsgranskningen noterat att vissa brister i den interna 
kontrollen har åtgärdats och att ett arbete pågår med att uppdatera relevanta 
styrdokument. Tidigare var det möjligt att både granskningsattestera och 
beslutsattestera en leverantörsfaktura men nu har kommunen lagt in i systemet att det 
krävs två olika personer som attesterar.  
Elektroniska bokföringsordrar som rättelser och periodiseringar går numera via samma 
system vilket säkerställer två attestanter även där. 
Rutinerna kring manuella bokföringsordrar på papper samt manuella utbetalningar är 
likadana som föregående år. Vad gäller manuella utbetalningar ska blanketterna 
attesteras av två personer men den som lägger in utbetalningen i ekonomisystemet 
kan därifrån skicka utbetalning till bank utan elektronisk attest. 
Kommentar 

Vi bedömer att det fortfarande finns brister i attestkedjan och vi anser att det är viktigt 
attestkedjan är obruten hela vägen från beslut, till registrering i systemen och till 
utbetalning. 
Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att säkerställa en obruten attestkedja för 
alla former av utbetalningar. 
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KPMG, dag som ovan  
 
 
Lars Skoglund     Lena Medin 
Auktoriserade revisorer   Certifierad kommunal revisor 
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