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Sammanfattning

l.

PwCharpåuppdragav kommunens förtroendevaldarevisorer översiktligtgranskat
kommunens delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-08-31. 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
redo\dsningssed samt om resultatet ärförenligt med de mål som kommunfullmäktige
fastställt.

Med utgångspunktfrånställdare\dsionsfrågor lämnasföljandesammanfattandere\dsionella bedömning:

.

Har delårsrapportenupprättatsenligt lagenskrav och god redovisningssed?

Vibedömeratt delårsrapporteni allt väsentligtärupprättadi enlighet medlagens krav
och god redonsningssedi öwigt. Bedömningeni delårsrapportenäratt balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2017.

.

Ar resultaten i delårsrapportenförenligamed de av fullmäktigefastställdamålenför
god ekonomiskhushållning,det vill sägafinns förutsättningaratt målenkommer att
uppnås?

Vi bedömeratt det prognostiseraderesultat ärförenligtmed de finansiellamålsom fullmäktige fastställt i budget 2017.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis ärförenligtmed de avfullmäktigefastställdamåleni budget2017.
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Inledning

PwCharpåuppdragavkommunensförtroendevaldarevisorer granskatkommunens delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk
del av re\dsionsplanen

2. 1.

för år 2017.

Bakgrund

Kommuner ärskyldiga att minst en gångom året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att
granska kommunens delårsrapport.

Delårsrapportenska omfatta en period av minst hälftenoch högsttvätredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunensverksamhet och resultat sedanföregåenderäkenskapsårsutgång.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjektärstyrelsen som äransvarigfördelårsrapportensupprättande.

2. 2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggasdelårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningenskabesvaraföljanderevisionsfrågor:
.

Har delårsrapportenupprättats enligt lagenskravoch god redovisningssed?

.

Ar resultaten i delårsrapportenförenligamed de avfullmäktigefastställdamålen
förgod ekonomiskhushållning,detvill sägafinnsförutsättningaratt målenkommer att uppnås?

2. 3.

Revisionskriterier

Följandekriterier användsi granskningen:
.

Kommunallag (KL), kap 9:9 a

«

Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9

.

Rådetför kommunal redo\isnings rekommendation 22, Delårsrapport

.
.

Fullmäktigesbeslut avseendegod ekonomiskhushållning
Fullmäktigesanvisningaravseendedelårsrapport

2. 4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:
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.

översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-08-31,

.

förvaltningsberättelsens innehåll,

.

hur kommunen redovisar hurväl det prognostiserade resultatet ärförenligt med
målenförgod ekonomisk hushållning (bådefinansiella ochverksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgårfrånVägledning4, Granskning av delårsrapport, utgiven avSveriges
kommunala yrkesrensorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer mednyckelpersoner som äransvarigafördelårsrapportens upprättande.
Granskningenharplanerats ochgenomförtsur ett väsendighets-och riskperspektiv föratt
i rimlig grad kunna bedömaom delårsrapporten ger en rätt\isande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information

som ingåri delårsrapporten. Detta utesluter inte att andraänhärframfördafelaktigheter
kan förekomma.

En översiktliggranskninghar en annaninriktning ochenbetydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA (internationell
standard) och godrevisionssedi övrigthar.

Vårgranskningäri huvudsakbaseradpåutkast till delårsrapportosstillhanda 30 september 2017. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten den 9 oktober 2017 och
Kommunfullmäktigebehandlardelårsrapportenden 26 oktober 2017.

Rapporten ärfaktagranskadav ekonomichefochredovisningsekonom i Bollebygds kommun.
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3-

Iakttagelser och bedömningar

3-l- Lagens krav och god redovisningssed
Revisionsfråga: Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

3-1-1-

Iakttagelser

Den upprättadedelårsrapportenomfattarperiodenjanuari - augusti. Resultatetförperioden uppgår till 35, 8 mnkr vilket kan jämföras med 36, 9 mnkr 2016.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys. Någonsammanställd redo^^sning har inte upprättas i delårsrapporten. I delårsrapporten anges att Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder inte upprättar
något delårsbokslut. Framtagen prognos i juni indikerar ett resultat om 2, 7 mnkr före
skatt för stiftelsen.

Översiktlig förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelseninnehålleruppgiftom händelseravväsentligbetydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprätta.
En samlad, övergripande redovisning av kommunens investeringsverksamhet framgår av
förvaltningsberättelsen.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpandeverksamheten görs. Det prognostiseraderesultatet uppgårtill 25 mnkrnlket är
17, 8 mnkr högreänbudgeterat (revideradbudgeti september). Orsakärföreträdesns
ökadeskatteintäkterom il mnla- och ett positivt finansnetto om 3 mnkr.
Noteras ska att ursprunglig budget uppgick till 17, 2 mnkr. I september har fullmäktige
fattat beslut om att tillskjuta 10 mnkr till Bildnings- och omsorgsnämnden. Beslut togs
efter delårsrapportens tidsram, men är inkluderad för att underlätta uppföljning och läsförståelse framöver.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Kommunen har
inget underskott att återställa från tidigare år.

Upplysningar om definitionen av den kommunala koncernen och dess avgränsning (\dlka
juridiskapersoner som ingår)framgåravföivaltningsberättelsen.
Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar samt noter. Räkenskaperna
omfattar periodens utfall samtjämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation.
Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har inga väsentliga amkelser noterats.
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Vissa andra upplysningar

Redo\isningsprinciper fördelårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.
Det framgår att principerna är densamma som vid föregående års årsbokslut.

Förklaringtill säsongsvariationeruppgesi princip orsakas avförändringi semesteriöneskulden.

Det pågår en tvist mellan Marks kommun och en entreprenör inom renhållningsverksamheten. Bollebygds kommun köper renhållningstjänster av Marks kommun och kan därmed få stå för andel av tvisten.

3-1-2.
Bedömning
Vibedömeratt delårsrapporten i allt väsentligt ärupprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i öwigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet

kommer att uppiyllas förår2017. Kommunen haringet negativt resultat fråntidigare år
att återställa.

Avvikelse mot lag ochgodsedsker avseendeavsättningtill Bollebygdskolan om 6 mnkr.
Avsättningenärinte förenligmed KRLeller gällanderekommendationer. Avsättningen
följer tidigare års praxis i Bollebygd dvs den är inte ny för 2017.

3. 2. God ekonomisk hushållning
Revisionsfråga:Ar resultaten i delårsrapportenförenligamed de avfullmäktigefastställda
målenförgodekonomiskhushållning,detvill sägafinnsförutsättningaratt målenkommer att uppnås?

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för mandatperioden 2017-2019 innehällande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

3. 2. 1.

Iakttagelser

Finansiella mål

I delårsrapportengörsen avstämningmot kommunens finansiellamålsom fastställts av
fullmäktige i budget 2017-2019.
Finansiella mål, fastställda av Prognos 2017
fullmäktige i mål och budget
2017-2019
Det ekonomiska resultatet ska
Skatter och generella statsbiöver tid motsvara 4 % av komdrag uppgår till 499, 4 mnkr i
munens intäkter för skatter och
prognos för helår. 4 % kräver
ett resultat om närmare 20
generella statsbidrag.
mnkr. Prognostiserat resultat
uppgär till 25 mnkr, vilket mot-

Måluppfyllelse Kommunstyrelsens bedömning
Prognosen pekar pä att m§let kommer att uppnäs såväl
för det enskilda Sret som för

senaste tre- till femärsperioden.

svarar 5 %.

Övertid ska minst 40 % av

I delärsrapporten prognostise-

kommunens investeringar finan-

ras investeringarna till 72 mnkr.

Prognosen pekar pä att målet kommer att uppnäs för

sieras med egna medel.

40 % kräver ett utrymme om

det enskilda året som för

28,8 mnkr. Arets resultat pro-

senaste femårsperioden.

gnostiseras till 25 mnkr, således
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totalt 45 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgår till 62, 5 %.

Prognosen pekar på målet

Sjukfrånvaron ska minska (gäller
samtliga nämnder).

Vid augusti mänads slut uppgår kommer att uppnås.
sjukfrånvaron till 6, % attjämföra med 8, 2 % för motsvarande period föregående är.

Mål för verksamheten

I dokumentet "Bollebygds kommun - mål och budget 2017-2019 anger Kommunfullmäktige deolika nämndsmålenkopplandetill kommunens övergripandemål. Föratt begränsa
antalet nämndsmål ärdessa kompletterade med ett antal nyckeltal. Fullmäktige har inte
klart angivet att dessautgörgod ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv,
men vi hari vårgranskningutgåttifrånatt dessamålutgörfullmäktigesdefinitionavgod
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Delårsrapporten innehåller ett avsnitt benämnt "Uppföljning avkommunfullmäktiges
mål . Härkommenteras de olika målen och vidare uppges måluppfyllelse alternativt prognosförmåluppfyllelse. Delårsrapportenhar ävenen sammanställningprognos för
måluppfyllelse ochett avsnitt benämnt"Kommunstyrelsens samladebedömningav
måluppfyllelsen".Av detotalt 16verksamhetsmål som angavsi budgetenförväntaselva
(69 %) att uppnäs, ett delvis (6%), ett uppnäsinte (6%) "Barnenstrygghet i skola skaöka"
ochförtre mål(19 %) redovisas ingenprognos. I den samladebedömningen,sidan 19,
uppges att .. den förväntande måluppfyllelsen får anses relativt god".

3-2. 2.

Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2017.

Båda de två förstnämnda målen har begreppet "över tid" och i delårsrapporten redoidsas

uppgifter försävälenskilt år2017som om åren 2013-2016inlduderas närdetgällerresultatmålet. Försoliditetsmålet enskilt för2017samt inklusive en beräkningförsenaste
femårsperioden totalt sett. Vi förslåratt Kommunstyrelsen tar initiativ till att närmre precisera innebörden av begreppet "över tid".

I budgetdokumentet angesatt sjukfrånvaroskaminskainom samtliga nämnder. I delårsrapporten redo\dsas minskningenendastpåtotalnivåförkommunen.

Vibedömer,utifråndelårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiseradeutfall delv-isförenligtmed deavfullmäktigefastställdamåleni budget2017.Vi rekommenderar Kommunstyrelsen till att ta initiativ till en översyn avseende målformuleringar utifrån att målen ska vara mätbara.
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