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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens 

delårsrapport för perioden januari - augusti. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisions-

planen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin be-

dömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella be-

dömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att upp-

fyllas för år 2019. 

Avvikelse mot lag och god sed sker vad gäller redovisning av semesterlöneskuld, exploaterings-

verksamhet och kravet på komponentavskrivningar. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d v s  finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som full-

mäktige fastställt i budget 2019.  

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall är 

delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen i budget 2019. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling 

av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning 

utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räken-

skapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verk-

samhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushåll-

ning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.  

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas 

delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god 

ekonomisk hushållning, d v s finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 17, Delårsrapport 

• Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

• Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31, 

• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• granskning av kommunens drift- och investeringsredovisning, 

• hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för 

god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting och omfattar över-

gången till ny redovisningslag. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig 

grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och 
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omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. 

Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med 

den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef. 
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2. Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden upp-

går till - 4 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige. 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under 

eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats  

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån 

god ekonomisk hushållning beskrivs.  

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till - 62 mnkr vilket är 120 mnkr sämre 

än budgeterat. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets progno-

stiserade resultat förväntas kommunen inte redovisa en ekonomi i balans för år 2019. 

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt rekommen-

dation 17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med re-

kommendationen.  

En samlad men översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns i 

delårsrapporten. 

Justeringar har inte gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bok-

föring och redovisning vilket inte erfordras. 

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande väsentliga 

avvikelser noterats: 

o Intäkter för migration har balanserats som skuldpost, vilket medför för lågt redovisade in-

täkter med 13,7 mnkr.  

o I kortfristiga fordringar finns 6,3 mnkr avseende outredd differens vilken även fanns i del-

årsbokslutet 2018. Här bedömer vi att det med största sannolikhet innebär att en kostnad 

uppstår och resultatet därmed påverkas negativt när posten justeras. 

o Nedlagda kostnader avseende pågående anläggningstillgångar ingår i redovisade explo-

ateringsfastigheter vilket är ett klassificeringsfel.  

o Balansräkningen innehåller en post på 48 mnkr, en ökning på 11 mnkr från årsbokslutet, 

som avser ej attesterade leverantörsfakturor. Underlag/specifikation avseende dessa 48 

mnkr har kommunen inte kunnat förklara varför vi inte kan uttala oss om dess riktighet. 

Framöver behöver kommunen ta fram en rutin som gör att merparten av samtliga fakturor 

är attesterade i delårsbokslut respektive årsbokslut och därmed minimera saldot på detta 

konto.  
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o Semesterlöneskuld, uppehållslön/ferieskuld och okompenserad övertid har inte bokats 

upp med verkligt utfall per 31 augusti 2019.  

o Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommunens ma-

teriella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Under året har kommunen vidtagit åtgärder för 

att anpassa sin redovisning till detta krav. Upplysningar lämnas i redovisningsprinciperna 

att kommunen påbörjat ett projekt angående detta.  

Felen ovan bedöms som materiella och påverkar periodens resultat i väsentlig omfattning.  

Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Med anled-

ning av detta tog Rådet för kommunal redovisning (RKR) fram en ny rekommendation för intäkter, 

rekommendation R2, som ersatte tidigare rekommendation, RKR 18. I juni år 2019 tog RKR beslut 

om att RKR 18 kan tillämpas om så önskas gällande gatukostnadsersättningar, exploaterings-

bidrag och liknande ersättningar. Kommunen har valt att fortsatt tillämpa RKR 18. Det råder en 

osäkerhet kring hur denna typ av transaktioner ska redovisas. Kommunen har för kännedom skuld-

fört erhållen finansiering i posten exploateringfastigheter.  

En bedömning har gjorts av om sammanställd redovisning ska upprättas i enlighet med re-

kommendation. Kommunen upprättar sammanställd redovisning. 

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Det fram-

går att principerna är densamma som vid föregående års årsbokslut.  

Förklaring till säsongsvariationer beskrivs ej särskilt.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisnings-

sed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 

2019. 

Avvikelse mot lag och god sed sker redovisning av semesterlöneskuld, exploateringsverksamhet 

och kravet på komponentavskrivningar. 

2.2. God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för planperioden 2019 – 2021 innehållande ett 

antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

2.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansiella mål 

som fastställts i Budget 2019 under målområdet Hållbar ekonomi. Enligt budgeten följs de två 

första målen upp på helårsbasis och det sista även i delåret.  

• Leverera ett resultat som motsvarar beslutad ambition i policyn för god ekonomisk hushåll-

ning 

• Utveckla arbetet med verksamhetsuppföljning för att kunna ge tillförlitliga prognoser lö-

pande under året. 

• Säkerställ att alla nämnder och verksamheter håller budget. 

Av delårsrapporten framgår att helårsprognosen för budgetavvikelsen för nämnder och divisioner 

är - 83,9 mnkr, således uppfylls inte det tredje målet att alla nämnder och verksamheter håller 

budget. Kommunstyrelsen bedömer målområdet Hållbar ekonomi i sin helhet som ej uppfyllt.  
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Mål för verksamheten 

I delårsrapporten görs en uppföljning av en andel av de mål som fullmäktige fastställt för verksam-

heten. Redovisningen görs i de flesta fall utifrån delårsutfallet.  

Tabellen nedan indikerar måluppfyllelsegrad för resultatmål och s k särskilda uppdrag knutna till 

kommunens fyra övergripande målområden, exklusive målområdet Hållbar ekonomi. Redovis-

ningen görs i de flesta fall i form av delårsutfallet. De särskilda uppdragen är politiskt beslutade 

uppdrag som har annan grund än konstaterade förbättringsbehov. 

 

Övergripande 
målområden 

Hållbar tillväxt Grön omställ-
ning 

Social sam-
manhållning 

Kommunal 
organisation 

Andel 

Uppfyllt 1 2 0 0 33 % 

Delvis uppfyllt 1 1 3 1 67 % 

Ej uppfyllt 0 0 0 0 0 % 

Totalt 2 3 3 1 100 %  

 

Vi konstaterar att målen för verksamheten som redovisas i delåret delvis uppnås i sin helhet. Vi 

konstaterar att 33 procent av målen bedöms som uppfyllda samt noterar att inget verksamhetsmål 

bedöms som ej uppfyllt för delåret.  

Vi noterar att alla åtaganden som ska följas upp enligt budget 2019 inte redovisas i delåret. Av 

budgeten följer att samtliga mål inom målområde Grön omställning ska följas upp i både delårs- 

och helårsredovisningen, men i delårsredovisningen redovisas endast tre av fem mål. Ett särskilt 

uppdrag inom samma område ska också följas upp i delåret, men finns inte redovisat. Vi noterar 

även att en redaktionell ändring jämfört med beslutad budget har gjorts för ett av målen inom mål-

området. 

Redovisningen av måluppfyllelsen baseras i flesta fall på utfall som uppmätts under 2019, i vissa 

fall är det inte tydligt när utfallet är uppmätt. Förslag på åtgärder för mål som inte uppnåtts presen-

teras i viss utsträckning. Kommunstyrelsens sammanvägda bedömning av målet om god ekono-

misk hushållning är att det går i en positiv riktning.  

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som full-

mäktige fastställt i Budget 2019. Vi delar därmed kommunstyrelsens bedömning att målområdet 

Hållbar ekonomi inte är uppfyllt i sin helhet. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall 

delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019. 

Vi instämmer i kommunstyrelsens sammanvägda bedömning att målet för god ekonomisk hushåll-

ning är på väg att uppfyllas.  
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3. Bedömningar utifrån  
revisionsfrågor 

 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten upprättats enligt la-

gens krav och god redovisningssed? 

Ej Uppfyllt 

Se avsnitt 2.1.2 

 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga 

med de av fullmäktige fastställda målen 

för god ekonomisk hushållning, d v s finns 

förutsättningar att målen kommer att upp-

nås? 

Ej Uppfyllt 

Finansiella målen upp-

fylls ej och verksam-

hetsmålen är delvis 

uppfyllda.   

 

 

 

2019-10-22 
 
 
 
 
 

  

Marie Lindblad - Uppdragsledare  Susanne Lindberg - Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Nyköpings kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som fram-

går av projektplan från den 7 juni 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 

som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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