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1.2 Mal for verksam heten 

Delarsrapporten innehaller ett avsnitt som avser maluppfyllelse for god ekonomisk 
hushallning som aterger de av KF beslutade ma.Jen. 

Kommunfullmaktige har utifran kommunkoncernens Vision 2025 "Latt att leva i Leksand" 
antagit tolv verksamhetsmal. 

Av den samlade bedomningen framgar att ett av tolv ma! bedoms uppnas helt, tio 
bedoms uppnas endast delvis och ett uppnas inte. Vi kan av delarsrapporten inte utlasa 
vilka indikatorer som finns for respektive ma! och darmed inte heller inte graden av 
maluppfyllelse for de delvis uppfyllda ma.Jen. Vi kan saledes inte uttala oss om huruvida 
resultatet enligt delarsrapporten ar forenligt med de av fullmaktige faststallda 
verksamhetsmalen. 

Vi rekommenderar att kommunen anger indikatorerna for respektive ma.I, samt 
kommentar utfallet pa respektive indikator. For ma.I som bedoms uppnas delvis bor 
graden av maluppfyllelse skattas. 

2 lnledning 

Vi har av Leksands kommuns revisorer fatt i uppdrag att oversiktligt granska delars
rapporten per 2018-08-31. Uppdraget ingar i revisionsplanen for ar 2018. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedoma om resultatet i delarsrapporten ar 
forenligt med de mal som fullmaktige beslutat (2 a §). Revisorerna uttalanden avges i 
revisorernas bedomning av delarsrapporten. Vart uppdrag ar att granska 
delarsrapporten for att ge revisorerna underlag for sin bedomning. 

2.1 Syfte och revisionsfraga 

Syftet med granskningen ar att bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med 
de ma.I som fullmaktige beslutat, som ar av betydelse for god ekonomisk hushallning. 

Syftet med granskningen ar aven att bedoma om kommunens delarsrapport har upp
rattats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redo
visningssed i kommuner och landsting. 
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2.2 Avgransning 

Granskningen omfattar delarsrapporten 2018-08-31. 

Var granskning har skett i den omfattning som foljer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, framst sasom denna definieras av SKL3 och Skyrev4. 

Granskningen av rakenskaperna ar oversiktlig och avser endast underlag for bedomning 
av fullmaktiges finansiella mal. 

Var granskning har varit inriktad pa att hitta vasentliga fel (bedomda eller konstaterade) 
i delarsrapporten. 

I var granskning ingar inte primart att granska den interna kontrollen over kommunens 
kostnader och intakter. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex forskingring. 

2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedomt om delarsrapporten i allt vasentligt foljer: 

• Kommunallag, KL och kommunal redovisningslag, KRL

• God redovisningssed, definierad av Radet for Kommunal Redovisning, RKR, och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

• lnterna regelverk och instruktioner

• Fullmaktigebeslut

Vi har aven bedomt om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal kommun
fullmaktige beslutat, som ar av betydelse for god ekonomisk hushallning. 

2.4 Ansvarig styrelse 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

3 Sveriges Kommuner och Landsting
4 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 

Granskningen har genomforts av Margareta Sandberg, auktoriserad reviser. 

Rapporten ar saklighetsgranskad av kommunens ekonomikontor. 

2.6 Metod 

Granskningen har genomforts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delarsrapporten.

• lntervjuer med berorda tjansteman.

• Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi i den omfattning som kravs for att
bedoma om resultatet ar forenligt med de av fullmaktige beslutade malen.

• Stickprovsvis avstamning och verifiering av vasentliga balansposter mot specifika
tioner med tillhorande underlag i den omfattning som kravs for bedomning av full
maktiges finansiella mal.

• bversiktlig analys av resultatrakningen.

3 Resultat av granskningen 

3.1 Anvisningar och styrdokument 

I KRL framgar att kommunerna ska uppratta minst en delarsrapport som ska omfatta en 
period av minst halften och hogst tva tredjedelar av rakenskapsaret, d.v.s hogst atta 
manader. Det ar aven den rapport som faller inom ramen for denna period som ska 
behandlas av fullmaktige och som revisorerna ska gora en bedomning av. 

Leksands kommun har valt att forlagga delarsrapporten till den 31 :a augusti. 

3.2 Bedomning utifran fullmaktiges mal 

3.2.1 Bakgrund 

Enligt kommunallagens bestammelser ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal 
och verksamhetsmal som har betydelse for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska 
bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de av fullmaktige beslutade 
malen. 
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Finansiella mal 

I den av fullmaktige faststallda Mal och budget 2018-20205 finns fem finansiella mal. 
Utover dessa mal finns i likhet med tidigare ar ett antal mal pa forvaltningsniva som 
anges vara av betydelse for en god ekonomisk hushallning. 

Nedan framgar kommunens bedomning av maluppfyllelsen (texterna ar ej exakta citat). 

Mal 

Ett overskott med 2 procent av skatter, 
generella statliga bidrag och utjamning, 
gallande en planperiod om foregaende 
tva ar och kommande tre ar, i detta fall 
aren 2016-2020. 

100 procent sjalvfinansieringsgrad 
gallande investeringar under hela 
perioden 2018-2020. 

Soliditeten, inklusive pensionsskulden 
redovisad som ansvarsforbindelse, ska 
arligen forbattras jamfort med 
foregaende ars rullande trearsperiod. 

Verksamheten skall halla sin 
driftbudgetram (verksamhetens 
nettokostnad) varje enskilt ar. 

5 Faststalld av kommunfullmaktige 2017-11-27.

Maluppfyllelse enligt delarsrapport 

For delaret uppgar resultatet till 3,9 mkr, 
och prognosen visar pa ett balans
kravsresultat om -5,3 mkr vilket 
motsvarar-0,6 % av skatteintakter och 
bidrag. 

bverskottsmalet bedoms inte uppnas. 

Vid delaret har det inte skett nagon ny
upplaning, men da aterstaende 
investeringar for aret uppgar till 30 mkr ar 
prognostiserad sjalvfinansieringsgrad 
60 %. 

Malet avseende sjalvfinansieringsgrad 
bedoms inte uppnas. 

Soliditeten vid delaret uppgar till 15 % 
vilket ar en forbattring om 3,3 % sedan 
december 2017, men forvantas sjunka till 
arsbokslutet. Under en rullande 
trearsperiod har soliditeten forbattrats 
arligen. 

Malet bedoms uppnas. 

Enligt prognosen bedoms sektorerna 
redovisa ett samlat underskott jamfort 
med budget pa -20,8 mkr. Endast en 
sektor beraknas redovisa ett hogre 
resultat an budget. 

Malet bedoms inte uppnas. 
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Nettokostnadsokningen ska vara lagre 
an intaktsokningen for skatter, generella 
statsbidrag och utjamning per ar. 

Kommentar: 

Vid delaret uppgar nettokostnaderna till 
98,9 % av skatteintakter och bidrag, och 
prognosen visar pa 100 %, vilket ska 
jamfora med 97 % per 2017-12-31. 

Malet kring nettokostnadsokningen 
uppnas darmed inte. 

Endast ett av fem mal kommer enligt prognosen att uppnas for helaret. Vi bedomer att 
maluppfyllelsen i delarsrapporten inte ar fullt ut forenligt med de mal som 
kommunfullmaktige faststallt. 

3.3 Verksamhetsmal 

Delarsrapporten innehaller ett avsnitt som avser maluppfyllelse for god ekonomisk 
hushallning som aterger de av KF beslutade malen. 

Kommunfullmaktige har utifran kommunkoncernens Vision 2025 "Latt att leva i Leksand" 
antagit foljande tolv mal: 

1. Bygga fler bostader - framst lagenheter - for bade unga och aldre

2. Verka for att de aldre och de med funktionsnedsattning ges mojlighet till storre
inflytande och en mer utvecklande vardag

3. Okat fokus pa att utveckla barns intresse for skriftsprak, kommunikation och lasning
i forskolan

4. Ha annu battre maluppfyllelse hos eleverna i vara skolor - med fokus pa elever med
lag maluppfyllelse

5. Attraktiv arbetsgivare

6. lntensifiera kommunens hallbarhetsarbete inom klimat- och miljoomradet samt
minska anvandningen av skadliga kemikalier i vara verksamheter

7. Aktivt stodja utvecklingen av besoksnaringen och handeln i hela kommunen

8. Medverka till att forkorta tiden for etablering pa arbetsmarknaden for de som fatt
uppehallstillstand

9. Starka var position som kulturkommun samt fortsatta vara en av landets framsta
sport- och friluftskommuner.

10. Oka var omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla
och forenkla medborgarnas och foretagarnas kontakter med kommunen
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11. Oka den digitala delaktigheten hos vara medborgare - med extra fokus pa aldre -
samt aka digitaliseringen i var verksamhet

12. Oka medborgarnas valmaende genom att framja halsa och trygghet samt motverka
missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

Kommentar 

Av den samlade bedomningen framgar att ett av tolv mal bedoms uppnas helt, tio 
bedoms uppnas endast delvis och ett uppnas inte. Vi kan av delarsrapporten inte utlasa 
vilka indikatorer som finns for respektive mal och darmed inte heller inte graden av 
maluppfyllelse for de delvis uppfyllda malen. Vi kan saledes inte uttala oss om huruvida 
resultatet enligt delarsrapporten ar forenligt med de av fullmaktige faststallda 
verksamhetsmalen. 

Vi rekommenderar att kommunen anger indikatorerna for respektive mal, samt 
kommentar utfallet pa respektive indikator. For mal som bedoms uppnas delvis bar 
graden av maluppfyllelse skattas. 

4 Delarsrapporten i ovrigt 

4.1 lnnehall 

Enligt KRL 9:2 ska delarsrapporten innehalla en oversiktlig redogorelse for utvecklingen 
av kommunens verksamhet och resultat sedan foregaende ars utgang. Uppgift ska 
lamnas om: 

• sadana forhallanden som ar viktiga for bedomningen av kommunens resultat och
stallning

• sadana handelser av vasentlig betydelse for kommunen som har intraffat under
rapportperioden eller efter dennes slut.

RKRs rekommendation 22 galler fran rakenskapsaret 2014. Syftet med rekommenda
tionen ar att ange minimikraven for innehallet i en delarsrapport och principerna for 
bedomning av vilka poster som ska tas med i delarsrapporten, och hur dessa ska 
varderas. 

Kommentar 

Sammantaget bedomer vi att delarsrapporten foljer RKRs rekommendation 22. 
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4.2 Balanskravet 

Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre ar efter att det har konstaterats i 
arsredovisningen. Fullmaktige ska anta en atgardsplan for hur en reglering ska ske. 
For att inte tid gar forlorad bor atgarder sattas in sa fort som mojligt. Enligt 
prop 2003/04:105 bor det atminstone oversiktligt i delarsrapporten framga vilka 
atgarder som kravs for att uppna balanskravet. 

I sammanfattningen finns en kommentar om balanskravet dar det framgar att resultatet 
forvantas bli -5,3 mkr. 

Kommentar 

I forvaltningsberattelsen saknas en balanskravsutredning som visar hur balanskravs
resultatet raknats fram. Det finns inga gamla underskott att aterstalla sedan tidigare ar. 

I anslutning till balanskravsutredningen framgar inte vilka atgarder som kommer att 
vidtas for att aterstalla resultatet. 

4.3 lnvesteringsredovisning 

I delarsrapporten finns en sammanstallning over arets investeringar per verksamhet. 
Sammanstallningen visar arets budget, utfall till och med delarsboksfutet samt prognos 
for helaret. Budgeterat belopp inklusive tilfaggsram fran 2017 uppgar till 115, 1 mkr. 
Arets utfall uppgar till 22,9 mkr. Enligt prognosen kommer 69,5 mkr att ha investerats 
till arets slut. 

Till sammanstallningen finns det en uppstallning av storre projekt med kommentarer. 
Respektive verksamhet kommenterar avvikelse mot budget. Det lamnas aven 
kommentarer dar man bedomer att avvika mot budget for enskilda projekt. 

Kommentar 

De kommentarer som lamnas till arets investeringar ger en bra bild av pagaende 
verksamhet och orsaker till varfor det blir avvikelser mot budget. 
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4.4 Resultatrakning 

Nedan redovisas en oversiktlig ekonomisk jamforelse med foregaende ar. 

Utfall Utfall Prognos Budget 
Belopp i mnkr 2018-08-31 2017-08-31 2018 2018 

Verksamhetens nettokostnader -577,0 -533,4 -881,5 -876,7

Forandring i %, jmf med 
foreqaende ar 8% 3% 4% 4% 

Skatteintakter och statsbidraq 583,4 576,4 878,2 877,1 

Forandring i %, jmf med 
foreqaende ar 1% 3% 1% 1% 

Finansnetto 3,9 2,2 3,5 3,5 

Arets resultat 10,3 45,2 0,2 3,9 

Utfall 
2017-12-31 

-846,2

5% 

869,7 

2% 

2,2 

25,7 

Fran och med 2018 har ansvaret for kollektivtrafiken overforts till Landstinget Dalarna. 
Det innebar att det gjorts en skattevaxling pa 47 ore som minskat skatteintakterna. 
Kostnaderna for kollektivtrafiken aterfinns inte heller i resultatrakningen. For 2018 
erhaller Landstinget Dalarna ett verksamhetsbidrag fran kommunerna for att tacka 
kostnader i verksamheten som inte tacks av skattevaxlingen. 

Redovisat resultat for perioden uppgar till 10,3 mkr vilket ar 34,9 mkr lag re an 
motsvarande period foregaende ar. I jamforelse med en periodiserad budget ar resultatet 
ca 3 mkr lagre an budget. Som framgar ovan okar verksamhetens nettokostnader med 
8 %. Skatteintakter och statsbidrag har okat med 1 %. 

Verksamhetens intakter ar ca 19 mkr lagre an foregaende ar och verksamhetens 
kostnader ar ca 20 mkr hogre an foregaende ar. 

Forsaljningsintakter har minskat ca 6 mkr, hyror och arrenden har okat 4 mkr och 
bidragen har minskat med 20,8 mkr och avser till storsta delen bidrag fran 
Migrationsverket. 

Okningen av verksamhetens kostnader avser till overvagande del personal
kostnader med ca 23, 1 mkr och minskade transportkostnader med ca 2,3 mkr. 

Foregaende ar fanns det jamforelsestorande intakter med netto 5, 1 mkr och i ar med 
netto 0,3 mkr. 

I delarsbokslutet ar utfallet enligt SKL:s prognos for skatteintakter 2017 och 2018 
ca 10,3 mkr lagre an kommunens budget. Ovriga bid rag fran staten samt 
fastighetsavgiften ar ca 9,0 mkr hogre an budget. Skatteintakter och bidrag har 
paverkat delarsbokslutet negativt med totalt ca 1,4 mkr jamfort med budget. 
Skatteintakter och bidrag har okat med ca 7 mkr jamfort med foregaende ar. 
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I prognosen for 2018 forvantas verksamhetens nettokostnader overstiga budget med 4,8 
mkr. Skatteintakter och bidrag forvantas understiga budget med netto 1,0 mkr. Detta 
tillsammans med ett oforandrat finansnetto ger ett resultat om 0, 1 mkr vilket ar 3,8 mkr 
lagre an budget. Betraffande kommunens forutsattningar att uppna balanskravet se 
avsnitt 4.2. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisningen presenteras med prognos och budget for helaret 2018. Utfallet i 
delarsbokslutet presenteras inte i delarsrapporten. 

Driftsredovisning per Prognos Budget Avvikelse Avvikelse 
sektor (Mkr) 2018 2018 2018 2017 

Politik & Kommunledninq -42,2 -40,9 -1,3 -6,2

Verksamhetssti:id -60,9 -61,5 0,6 0,2

Larande och stod -385,5 -365,2 -20,3 -16,0

Vard och omsorg -274,6 -271,9 -2,7 -1,3

Samhallsutveckling -58,0 -60,9 2,9 5,8 

Summa -821,2 -800,4 -20,8 -17,5

lnom sektorerna aterfinns st6rst negativa avvikelser inom Larande och stod med -20,6 
mkr och Vard och omsorg med -2,7 mkr. 

Det stora underskottet inom Larande och stod har flera orsaker. lnom verksamheten 
Familj och stod beror underskottet med -6, 1 mkr pa hogre kostnader for externa 
placeringar och befarade lagre intakter fran Migrationsverket och Socialstyrelsen. lnom 
skolan redovisar forskolan ett prognosticerat underskott med -5,4 mkr pa grund av fler 
barn i verksamheten och h6gre personalkostnader. lnom grundskolan befarar man en 
avvikelse mot budget med -5,9 mkr pa grund av fler elever i verksamheten samt att man 
inte anpassat personalkostnaderna till verksamheten. lnom gymnasieskolan beraknas 
en avvikelse mot budget med -3,5 mkr som forklaras av lagre interkommunala intakter 
och lagre ersattningar fran Migrationsverket. 

lnom Vard och omsorg beraknar man med att avvika mot budget med -2,7 mkr. 
Avvikelsen beror framst pa hog re kostnader inom sarskilt boende, okat antal timmar inom 
hemtjansten for externa utforare och mindre kundtid hos brukarna. lnom LSS raknar man 
med en positiv avvikelse pa grund av effektiviserad verksamhet samt farre brukare. 

Verksamheten Samhallsutveckling prognostiserar ett 6verskott jamfort med budget med 
totalt 2,9 mkr, 6verskottet beror framst pa forsaljning av exploateringsfastigheter. Utover 
det redovisas mindre overskott och underskott i verksamheten. 
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Kommentar 

I avsnittet for driftsredovisning ar det onskvart att aven utfallet i delarsbokslutet redovisas 
och kommenteras for att man skall fa en battre forstaelse for rimligheten i prognosen. 

4.5 Balansrakning 

Nedan redovisas en oversiktlig ekonomisk jamforelse med foregaende ars 
delarsbokslut och arsbokslut. 

Kommunen 

Be/opp i Mkr 2018-08-31 2017-12-31 2017-08-31 

Balansomslutning 944,4 1 022,2 982,5 

Redovisat eget kapital 501,6 491,3 510,8 

Eget kapital ink!. ansvars-
f6roliktelse 141,4 119,6 128,9 
Redovisad soliditet 53% 48% 52% 

Soliditet med hansyn till 
ansvarsforplikte/se 15% 12% 13% 

Omsattningstillgangar 224,8 304,5 264,6 

Lanqfristiga skulder 261,3 260,7 261,6 

Kortfristiga skulder 143,2 233,7 175, 1 

Balanslikviditet 157% 130% 151% 

lnvesteringar i anlaggningstillgangar uppgar till 27,3 mkr och avskrivningar till -24,9 mkr. 

Det sker i delarsrapporten ingen sarredovisning av pagaende investeringar och i 
samband med granskningen har anlaggningsregistret inte hanterats korrekt vilket 
innebar att vi inte kunnat stamma av arets investeringar och avskrivningar mot underlag. 

Kortfristiga fordringar har minskat med 27 mkr och det ar framst fordringar pa 
Migrationsverket som minskat och periodiserade intakter och kostnader. 

Likvida medel har minskat med -54 mkr vilket forklaras av att arets lopande verksamhet 
har gett ett negativt kassaflode med -30 mkr och arets investeringar netto -23,5 mkr. 

Kortfristiga skulder har minskat med 90 mkr. Leverantorsskulder och minskade 
personalkostnader har minskat med ca 30 mkr medan skuld till koncernforetagen pa 
grund av nyttjande av koncernkontot har minskat med 56 mkr. 
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Leksands kommun 

Oversiktlig granskning av delarsrapport per 2018-08-31 
KPMGAB 
2018-10-23 

4.6 Sammanstalld redovisning 

Enligt RKR 22 ska delarsrapporten innefatta en sammanstalld redovisning om 
dotterbolagens balansomslutning eller intakter uppgar till mer an 30 % av 
kommunkoncernens totala balansomslutning eller intakter. 

Dotterbolagen i Leksands kommun uppfyller bada kriterierna varfor en sammanstalld 
redovisning ska lamnas aven i delarsrapporten. 

Enligt KRL 8:2 ska den sammanstallda redovisningen omfatta de juridiska personer i 
vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av forfattningskommentarerna framgar att 
ett betydande inflytande forutsatts foreligga nar kommunen innehar minst 20 % av 
rosterna i en annan juridisk person. Det finns dock mojlighet att gora avsteg fran 
principen om foretaget har en ringa omsattning eller balansomslutning. 

I Leksands kommunkoncern finns tva helagda bolag. En sammanstalld redovisning finns 
for delaret 2018. 

Kommunkoncernen redovisar ett resultat pa 26,6 mkr, varav kommunen star for 10,3 
mkr. Respektive bolags utfall per delaret specificeras inte i delarsrapporten. 

Kommentar 

Vi ser positivt pa att delarsrapporten innehaller en sammanstalld redovisning och att 
koncernbolagen inkluderas i kommunens forvaltningsberattelse och i mal- och 
budgetdokument. I forvaltningsberattelsen b6r aven utfallet i delarsbokslutet redovisas 
och kommenteras. 

KPMG, dag som ovan 

�/Jt1&ti1 Fzt«t@?f7� 
Margarkta Sandberg 

Auktoriserad revisor 

Nils Nordqvist 

Certifierad kommunal revisor 
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