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Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för
Ljungby kommun 2018-06-30
Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall
biläggas delårsrapporten.
I delårsrapporten lämnas redovisning över de fyra finansiella målen som kommun
fullmäktige fastställt. Vidare redovisas en avstämning mot de övergripande verk
samhetsmål som kommunfullmäktige har fastställt för 2018.
Vi bedömer att endast ett finansiellt mål har uppnåtts för årets första sex månader.
Den årsprognos som lämnas i delårsrapporten indikerar att ett av fyra mål kommer
att uppnås för helåret.
Beträffande de redovisade övergripande verksamhetsmålen kan vi konstatera att
inte något av målen är mätbara. Till de övergripande målen har 105 förvaltningsmål kopplats, varav endast 33 bedöms vara uppnådda. Vi rekommenderar att delårsrapporten kompletteras med analyser och slutsatser.
Balanskravet anses inte vara uppnått i delårsbokslutet.
Sammantaget anser vi att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat.
Ljungby den 18 september 2018

Marianne Eckerbom

Lena Bergman

Anders Bondesson

'Jjpv^Sj!

i'-»

<7- «#.

SUr?

3^ P

g|||;
^■4' •,« -“'

u
Granskning av delårsrapport 2018

•

•

nnehå
Page

Bakgrund

3

Granskning av delårsrapport

4

Resultaträkningen - kommentarer tillresultatutfallet

5

Balansräkningen - kommentarer tillspecifika poster

6

Verksamhetsmål

7

Finansiella mål

8

Sammanfattning och bedömning

9

KPMG

© 2018 KPMG AB. a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (''KPMG International"), a Swiss
entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

2

KPMG har på uppdrag av Ljungby kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens delårsrapport avseende perioden 2018-01-01 2018-06-30.
Denna rapport syftar till att ge revisorerna en grund för sitt uttalande huruvida resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
kommunfullmäktige har beslutat.
Vår granskning är inriktad på att fastställa om delårsrapporten är upprättad enligt de lagar och anvisningar och därmed enligt god
redovisningssed. Granskningens karaktär är översiktligt analytisk och rapporten gör därför inte anspråk på någon fullständighet.
Metodiken har inneburit att vi har tagit del av rapporteringsdokument med kommentarer kring avvikelser samt analytiskt granskat underlag till
väsentliga balansposter. Verksamhet och resultat samt prognoser har varit föremål för övergripande analytisk granskning.

Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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anskning av delårsrappo
Allmänt kring delårsrapporteringen
Regler om delårsrapporter finns i KRL 9:2 och i Rekommendation 22 utgiven av Rådet för Kommunal Redovisning.
För Ljungby kommun innefattar delårsrapporten 6 månader. Anvisningar och tidplaner har utfärdats av ekonomikontoret för att
säkerställa att delårsrapporten uppfyller de krav som finns enligt lag och god redovisningssed.
Granskning av driftsredovisning för styrelser och nämnder
Översiktlig analytisk granskning har skett av driftsredovisningar för styrelser och nämnder.
Kommentarer till utfall och avvikelser mot budget och prognos har analyserats.
Granskning av resultat - och balansräkningar
Översiktlig analytisk granskning har skett av räkenskaperna för primärkommunen. Fokus har legat främst på intäkter, materiella
anläggningstillgångar och personalrelaterade skulder. Kommunägda dotterföretags delårsbokslut är exkluderade från vår granskning.
Granskning övrigt
Översiktlig granskning har skett avseende redovisningsprinciper, noter och tilläggsupplysningar.
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sultaträkning - kommentarer til resultatutfalle
Specifika poster I resultaträkningen
Intäkter

2018

2017

2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

245
-992
-50

246
-985
-46

224
-924
-44

Verksamhetens
nettokostnad

-797

-785

-744

610

594

566

169
21
-4

159
105
-4

157
9
-5

-2

69

-17

Mkr
Skatteintäkterna och nettot från utjämningssystemen har ökat tack vare en växande
befolkning och en god konjunkturutveckling. Intäkterna har stämts av mot cirkulär från
SKL.
Finansnettot har minskat betydligt till följd av färre avyttringar av kommunens kortfristiga
placeringar där realisationsvinsten uppgick till 100 Mkr.
Kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med 7 Mkr (61 Mkr), där socialnämnden och tekniska
nämnden visar betydande underskott mot budget. Socialnämnden har en negativ
budgetavvikelse i årsprognosen om 16 Mkr och tekniska nämnden en motsvarande om 13
Mkr. I övrigt är ökningen relaterad till personalrelaterade kostnader, bl a pensioner.
Antalet anställda uppgår vid halvårsskiftet till 2 842 (2 827).

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Kommunen prognostiserar ett negativt årsresultat om 13 Mkr.

Periodens resultat
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akmng - kommentarer till specifika eoste
Specifika poster i Dalansrakningen
Årets investeringar uppgår under perioden till 84 Mkr (36 Mkr) vilket ligger inom årets
investeringsbudget som uppgår till 481 Mkr (284 Mkr).
Posten kortfristiga placeringar har minskat via uttag från kapitalförvaltningen.
Marknadsvärdena per balansdagen överstiger bokfört värde med 40 Mkr.
Verifiering av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har skett mot underlag.
I övrigt är det främst kortfristiga fordringar och skulder som minskat tack vare minskad utlåning
till dotterbolag.

2018

2017

Tillgångar
Materiella AT
Övriga AT
Kortfristiga placeringar
Övriga OT
Summa

1 620
51
548
296
2 515

1 586
55
565
374
2 580

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa

1 500
70
564
381
2 515

1 484
65
564
467
2 580

Mkr
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erksamnetsmå
Kommunfullmäktige har beslutat om tre strategiska områden som kommunen skall eftersträva:
- Tillväxt
- Kunskap
- Livskvalité
Kopplat till de strategiska områdena finns totalt 27 (26) övergripande mål. Till de övergripande målen finns 105 (121) nämndsmål
kopplade som följs upp via flera nyckeltal. För att försöka nå måluppfyllelse genomförs aktiviteter inom de olika områdena. De
övergripande målen är i sig inte mätbara men uppföljningen sker baserat på ett antal mätbara indikatorer för varje delmål. En viss
förutbestämd procentuell andel godkända indikatorer krävs för att ett delmål ska godkännas. För att ett övergripande mål sedan ska få
godkänt måste en viss förutbestämd andel av delmålen vara godkända.
Många mål följs upp vid slutet av året varför det inte går att bedöma om de är uppfyllda vid delårsbokslutet. Av 105 nämndsmål
bedöms 33 erhålla status ”Värde uppnått”, vilket motsvarar 31 % (20 %). Vidare har 40 nämndsmål ej kunnat mätas och 32 bedöms
vara ej uppnådda. Beträffande de redovisade övergripande verksamhetsmålen kan vi konstatera att inte något av målen är mätbara.
Vi rekommenderar att kommunen intensifierar arbetet med målstyrning och måluppföljning, samt försöker få fler nämndsmål mätbara
per halvårsskiftet. Önskvärt vore även att kommunen kompletterar skrivningen med analyser och slutsatser.
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nansiella mål
Fullmäktige har beslutat om fyra finansiella mål:
1.

Inflationsskydd av eget kapital, d v s att resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital

2.

Ett positivt resultat om minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

3.

Kommunens investeringar skall vara självfinansierade över fyra år

4.

Kommunens soliditet, inkl pensionsåtaganden, skall överstiga 31 %

Kommentarer
Redovisat resultat uppgår till -1,5 Mkr för årets första sex månader, samt med en årsprognos om -13 Mkr. Det första målet om
inflationsskyddat eget kapital, vilket motsvarar 16 Mkr, är således ej uppfyllt.
Inte heller når kommunen det andra finansiella målet vid halvårsskiftet eller vid bedömning av helårsresultat..
Målet avseende kommunens investeringar har inte heller klarats i delårsbokslutet och bedöms ej uppnås för helåret.
Soliditetsmålet uppnås per den 30 juni med ett utfall om 37 %. För helåret prognostiseras en oförändrad soliditet.
Balanskravet bedöms således ej vara uppnått, vilket även gäller i prognos för helåret.
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Delårsrapporten bedöms i all väsentlighet vara upprättad enligt lag och anvisningar.
Kommunen har 105 nämndsmål, varav endast 33 bedöms vara uppnådda. Vi rekommenderar att kommunen intensifierar arbetet med
målstyrning, måluppföljning, analys och slutsatser, samt försöker få fler nämndsmål mätbara per halvårsskiftet.
Av kommunens fyra finansiella mål uppnås endast ett.
Balanskravet bedöms ej vara uppfyllt.
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