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Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning 2019 - delårsrapport
KS2019/95/03
Förslag till beslut
Delårsrapporten överlämnas med godkännande till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Inför 2019 bytte kommunen redovisningsperiod för delårsrapporten från 31
juli till 31 augusti. Detta medför att det inte alltid finns jämförelser för
motsvarande period i delårsbokslutet. I räkenskaperna används siffrorna
från delår 2018 per 2018-07-31.
Rapporten för perioden januari-augusti 2019 visar ett resultat på + 20,9
mkr. Det är 3 mkr sämre än motsvarande period föregående år.
Prognosen för helåret 2019, som baseras på verksamhetsområdenas
bedömningar, pekar mot ett positivt resultat om 6,3 mkr, vilket är samma
nivå som budgeterat resultat (+0,4 mkr). Årets resultat efter
balanskravsjusteringar uppgår till 7,8 mkr.
Verksamheterna visar totalt på en budgetavvikelse om -6,5 mkr, vilket
motsvarar 0,1 %. Kommunledningsstaben, Valnämnden och
Överförmyndarnämnden prognostiserar positiva budgetavvikelser, medan
Samhällsbyggnad, Vård och omsorg och Individstöd prognostiserar
negativa budgetavvikelser. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen
beräknas bli högre än budgeterat.
Trenden att kommunens nettokostnad ökar snabbare än nettointäkterna
fortsätter. Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår under perioden
till 535 mkr, vilket motsvarar en ökning om 7 mkr (1,3%) mot föregående
period. Verksamhetens nettokostnader uppgår under perioden till 500 mkr,
en ökning med 13 mkr (2,6%).
Investeringarna under årets 8 första månader uppgår till 21 mkr, vilket är 8
mkr mindre än föregående år. Prognosen för helåret är att 86 mkr av de
budgeterade 117 mkr kommer att användas.
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Soliditeten har sedan årsskiftet förbättrats med 4 procentenheter till 60
procent.
Kommunens likvida medel är vid periodens utgång 22,5 mkr vilket är 4,3
mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.
Kommunens långfristiga låneskuld är vid periodslutet 125 mkr. Det är 30
mkr högre än vid samma tidpunkt 2018.
De kommunägda företagen
Sunne Fastighets AB har inte färdigställt delårsrapporten och på grund av
detta redovisas inga samanställda räkenskaper för koncernen.
Rottneros Park Trädgård AB prognostiserat ett positivt helårsresultat om
250 tkr.
Uppföljning mål för god ekonomisk hushållning
Prognosen är att alla finansiella mål kommer att uppnås 2019.
Totalt finns 13 övergripande verksamhetsmål. För 7 av målen finns värden
att redovisa i delårsrapporten, varav 100% måluppfyllelse.
Den samlade bedömning av redovisningen av mål och resultat är att god
ekonomisk hushållning är uppfylld i ett delårsperspektiv.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-22
Delårsrapport per 2019-08-31

Anders Olsson
Tf kommunchef

Linn Sohl
Ekonomichef
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Utlåtande avseende delårsrapport 2019
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med

de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige
beslutat om för verksamhetsåret 2019. Revisorernas skriftliga bedömning

ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av delårsrapporten. Det
huvudsakliga syftet är att ge fullmäktige ledning för den fortsatta
styrningen av verksamheten så att en god ekonomisk hushållning uppnås.
Vi har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per 2019-08-31. En

översiktlig granskning är väsentligt begränsad och mer inriktad på analys
än på detalj granskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad
revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med
lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i
övrigt. Kommunen följer inte Rådet för kommunal redovisnings
rekommendation avseende delårsrapport fullt ut.
Resultatet för perioden januari - augusti är 20,9 mnkr. Prognosen för
helåret pekar mot ett resultat på 6,3 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än
budgeterat. Verksamheterna prognostiserar sammantaget en negativ
budgetawikelse där den enskilt största avvikelsen även under 2019
prognostiseras inom Individstöd. Trenden att nettokostnaderna ökar
betydligt snabbare än nettointäkterna fortsätter. Vi instämmer i
kommunstyrelsens bedömning att verksamheterna måste effektiviseras för
att kommunen fortsatt ska kunna redovisa positiva finansiella resultat.
Enligt den helårsprognos som lämnas i delårsrapp orten kommer
kommunen att klara det lagstadgade balanskravet för 2019.

Fullmäktige har fastställt finansiella mål och verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning. Samtliga fem finansiella mål för god ekonomisk
hushållning kommer enligt prognosen att uppnås under 2019, vilket är
mycket positivt. Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt

med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget för 2019.
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Vi bedömer att verksamheternas utfall i delårsrapporten delvis är förenligt
med de övergripande verksamhetsmål som fullmäktige fastställt. Av de 13

målen uppfylls sju vid delårsperiodens utgång. En samlad bedömning av
måluppfyllelsen för de övergripande verksamhetsmålen för god ekonomisk

hushållning är inte möjlig att göra vid tidpunkten för delårsrapporten.
Samtliga mål beskrivs i delårsrapporten, men hälften av målen mäts först
senare under hösten 2019.

För att fullmäktige ska kunna få en bild av måluppfyllelsen när det gäller
verksamhetsmålen i samband med delårsrapporten behöver fler indikatorer

tas fram som möjliggör en löpande uppföljning av måluppfyllelsen. Vi kan,
utifrån den redovisning av verksamhetsmålen som görs i delårsrapporten,
inte uttala oss om vi bedömer att verksamheterna kommer att kunna uppnå
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning under 2019.
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Maria Jäger (SE - ASR) <maria.jaeger@pwc.com>
den 31 oktober 2019 14:13
Gunilla Nyström
Rapport från delårsgranskningen
Rapport delårsgranskning Sunne 19.pdf

Hej!
Här kommer vår rapport från granskningen av delårsrapport 2019 som pdf-fil. Den är en
bilaga till revisorernas utlåtande.
Trevlig allhelgonahelg!
Hälsningar Maria
Maria Jäger
PwC | Offentlig Sektor | Certifierad kommunal revisor
Direkt: +46 (0)10 2127855
Email: maria.jaeger@pwc.com
PwC Sverige
Box 351, 651 08 Karlstad | Tullhusgatan 1 B
www.pwc.com/se

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this
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be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The
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message, which arise as a result of e-mail transmission. Also, please note that any views or
opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily
represent those of the company.
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