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Bakgrund 
 

 

 

 

 
 

KPMG har på uppdrag av Vetlanda kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens delårsrapport avseende perioden 

2018-01-01 – 2018-06-30. Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL (Kommunallag (2017:725)) bedöma om resultatet i 

delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 

delårsrapporten. 

 
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. 

 
Växjö 2018-09-17 

 
 

 
Emil Andersson 

Auktoriserad revisor 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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Granskning av delårsrapport 
 

 

 
 
 

 

Allmänt kring delårsrapporteringen 

Regler om delårsrapporter finns i KRL 9:2 och i Rekommendation 22 utgiven av Rådet för Kommunal Redovisning. 

För Vetlanda kommun innefattar delårsrapporten sex månader. 

 
Redovisad delårsrapport för kommunen innehåller information som gör att delårsrapporten ger en god inblick i förhållandena i 

kommunen och dess verksamhet. Dock saknas några delar: 

- Sammanställd redovisning med helägda dotterbolag. Upplysning sker endast för respektive dotterbolags resultat 

- Pensionsskuld om 15 Mkr avseende Höglandets Räddningstjänstförbund. Beloppet finns ej upptaget i kommunens räkenskaper 

- Intäktsföring av erhållna schablonbidrag för flyktingar. Redovisning sker i den period som medlen erhålls och inte när de uppstår 

 
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. Kommunägda dotterföretags delårsbokslut ingår ej 

delårsrapporten. 
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Resultaträkning – kommentarer till resultatutfallet 
 

 

 

Specifika poster i resultaträkningen 
 

Skatteintäkterna och nettot från utjämningssystemen har ökat med 25 Mkr, vilket primärt beror 

på en växande befolkning och en god konjunkturutveckling. Antalet invånare i kommunen har 

ökat till 27 515 personer. Intäkterna har stämts av mot cirkulär från SKL. 

 
Vidare har verksamhetens kostnader ökat markant. De flesta nämnder redovisas negativa 

budgetavvikelser, där Vård- och omsorgsnämnden tappar 31 Mkr mot budget och 

Socialnämnden 9 Mkr. Vi rekommenderar kommunen att ta fram en handlingsplan för att 

komma till rätta med underskottet. 

 
Antalet årsarbetare i kommunen har ökat med 52 personer sedan halvårsskiftet föregående 

år. 

 2018 2017 
Mkr 

Verksamhetens intäkter 277 288 
Verksamhetens kostnader -1 084 -1 032 
Avskrivningar -29 -28 
Verksamhetens 

nettokostnad 
 

-836 
 

-772 

Skatteintäkter 596 582 
Generella statsbidrag och 

utjämning 
 

196 
 

185 
Finansiella intäkter 7 5 
Finansiella kostnader -2 -3 

Periodens resultat -39 -3 
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Balansräkning – kommentarer till specifika poster 
Specifika poster i balansräkningen 

 
Årets investeringar uppgår under perioden till 41 Mkr (39 Mkr) vilket ligger inom årets 

investeringsbudget som uppgår till 146 Mkr. 

 
Komponentavskrivningar på byggnader har ej implementerats ännu. Vidare är 

anläggningsregistret ej uppdaterat med bokförda avskrivningar. 

Verifiering av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag har skett mot underlag. 

Granskning har skett avseende kommunens personalrelaterade skulder. 

Semesterlöneskulden uppgår till 36,5 Mkr vilket är en ökning med 1,8 Mkr. 

 2018 2017 
Mkr 

Tillgångar 
Materiella AT 1 015 984 
Finansiella AT 279 283 
Förråd 32 36 
Kortfristiga fordringar 186 169 
Likvida medel 25 49 
Summa 1 537 1 521 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 760 779 
Avsättningar 13 14 
Långfristiga skulder 392 370 
Kortfristiga skulder 372 358 
Summa 1 537 1 521 
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Uppföljning av finansiella mål 
 

 

 
 
 

I delårsrapporten delges information om kommunens fyra finansiella mål: 

 
1. Årets resultat ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Målsättningen är att det uppgår till 2 % 

 
2. Verksamhetens nettokostnader ska inte överstiga 98 % av skatter och utjämningsbidrag 

 
3. Investeringarna ska inte överstiga summan av årets resultat och avskrivningar 

 
4. Låneskulden ska minska varje år 

 
Vid uppföljning av målen tydliggörs det att inget av de fyra finansiella målen är uppfyllda vid delårsbokslutet. Bedömningen är 

densamma för helår 2018. Periodens resultat uppgår till -39 Mkr, samt till -34 Mkr för helår i prognos; verksamhetens nettokostnader 

överstiger målet om 98 % både vid halvårsskiftet och i årsprognos; årets investeringar överstiger resultat och avskrivningar i såväl 

delårsbokslut som i årsprognos; och låneskulden har ökat med 23 Mkr. 

Balanskravet bedöms, i enlighet med prognos för 2018, ej att uppfyllas. 

Kommunen presenterar inga förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse av de finansiella målen för helår 2018. 
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Uppföljning av övergripande målområden 
 

 

 
 

 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra övergripande målsektorer för 2018: 

- Attraktiv kommun 

- Välfärd 

- Näringsliv, samhällsbyggnad och miljö 

- Organisation och resurshushållning 

I anslutning till målsektorerna finns angivna mål för målstyrning och –uppföljning, samt att nämnderna sätter egna nämndsmål i förhållande till 

ovan. 

 
I delårsrapporten finns en beskrivning av målsektorerna och ett antal utförda aktiviteter utförda av respektive nämnd. Det är dock svårt att förstå 

som läsare av rapporten hur aktiviteterna är kopplade och relaterade till målsektorerna. Vidare saknas genomgående analys och slutsatser för 

respektive målsektor. 

 
Vi rekommenderar fullmäktige att utveckla arbetet med målstruktur och uppföljning i syfte att underlätta verksamhetens måluppfyllelse. 
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Sammanfattning och bedömning 
 

 

 
 

 
Delårsrapporten bedöms vara upprättad enligt lag och anvisningar med undantag för att några delar saknas som nämnts innan. 

 
Kommunen har fyra finansiella mål och inget bedöms vara uppnått för helåret. Vi rekommenderar kommunen att ta fram en handlingsplan för de 

nämnder som redovisar negativa budgetavvikelser. 

 
Balanskravet bedöms i enlighet med prognos för 2018 ej att uppfyllas. 

 
Kommunen saknar uppföljning i delårsrapporten över fastställda övergripande verksamhetsmål. Vi rekommenderar fullmäktige att utveckla arbetet 

med målstruktur och uppföljning i syfte att underlätta verksamhetens måluppfyllelse. 
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