
Till kommunfullmäktige i Ronneby kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport
per 2019-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska
biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit följande;
. God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts.o Det kan konstateras att helårsprognosen avseende investeringar ligger långt ifrån den

investeringsbudget som fullmäktige antagit. Utfallet bedöms uppgå till ca 620/o i

helårsprognos och utfallet per 2019-08-31 uppgår till 28%. Under en rad år har
investeringsgraden varit på en väldigt låg nivå dock ligger årets prognos något över
föregående år.

r Det lagstadgade balanskravet kommer, baserat på prognosen, inte att uppfyllas.. Ett av de två finansiella målen för räkenskapsåret bedöms uppnås vid årets slut. Det
andra målet bedöms ej uppnås.

. Av de åtta övergripande verksamhetsmålen bedöms inget mål helt uppfyllas och fem
delvis uppfyllas samt tre går ej att bedöma.

r Vi bedömer att kommunen inte kommer att uppnå kraven på god ekonomisk
hushållning i helårsprognosen eftersom balanskravsresultatet ej bedöms uppnås. Det
finns ingen samlad bedömning idelårsrapporten, utifrån målen, om Ronneby kommun
uppnår kraven för god ekonomisk hushållning i helårsprognosen.

Vi noterar dock att följande nämnder beräknas överskrida sin budget: Utbildningsnämnden -
27,8 mnkr, socialnämnden -23,2 mnkr, Äldrenämnden -10,4 mnkr och Miljö- och
Byggnadsnämnden -2,4 mnkr. Utifrån vår granskning har i ovan uppräknade nämnder, inga
beslut om tillräckliga åtgärder tagits för att nå budget i balans vid årets slut.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Ronneby den 11 oktober 2019

rna i Ronnebys kommun {^^:ts
ders Pa rasson Birger Petersson
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Syfte med granskningen

► EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Ronneby
kommun gjort en översiktlig granskning av
delårsrapporten per 2019-08-31.

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat.
► Delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed och ger en

rättvisande bild av resultat och ställning?
► Balanserat resultat kan nås vid årets slut?
► Antagna finansiella målen uppnås?
► Verksamheten har bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och

inriktningar för verksamheten kan nås?

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Information om ändringar i rapporter på
grund av ny redovisningslagstiftning

► I efterföljande rapporter har omräkning skett av
resultaträkning per 2018-12-31 eftersom förändring har
skett av redovisningsprincip. Den förändring som skett är
att utdelning från kommunens dotterbolag har tidigare
redovisats i kommunens resultat året före beslut har
skett om utdelning på bolagsstämma så kallad
anteciperad utdelning. Detta är numera inte tillåtet vilket
innebär att kommunen räknat om jämförelsetal i sin
delårsrapport som vi i vår rapport på följande sidor kallar
” justerad resultaträkning”.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Periodens resultat med jämförelsetal samt
prognos och budget för helåret

► Orsakerna till att periodens resultat är lägre än f.å samma period
beror till största delen på att flera nämnder visar stora underskott.
Vidare beror det på att statsbidraget för särskilt stöd gällande
flyktingar ligger 7,9 mnkr lägre detta år. Helårsprognosen ligger även
under budgeten.

► Avvikelsen mellan prognos och budget beräknas till -20,9 mnkr
► Försämrat verksamhetsresultat nämnder -46,0
► Finansnetto -0,9
► Skatter +8,5
► Extra reserv +8,0
► Exploateringsnetto försäljning +0,7
► Centrala personalomkostnader +6,7
► Övrigt +2,1

79,0

35,3

3,0

-17,9Jan-Aug 2018 Jan-Aug 2019 Budget 2019 Prognos 2019

Belopp i mnkr

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31



Page 5

Resultat för perioden (jan-aug 2019)
jämfört med perioden föregående år

► Periodens resultat i förhållande till föregående års justerade resultaträkning är
43,7 mnkr lägre till följd av att nettokostnaderna överstiger skatterna.
► Skatteintäkterna har ökat med 13,2 mnkr, generella statsbidrag med 16,4

mnkr (varav tillfälligt statsbidrag för flyktingar utgör 23,1 mnkr f.å 31,0
mnkr)  samt nettokostnaderna har ökat med 70,9 mnkr jämfört med den
justerade resultaträkningen.

► Finansiella poster har försämrats i förhållande till föregående år med -2,4
mnkr vilket dels beror på lägre utdelning från bolagen (2,5 mnkr) och högre
räntekostnader på 0,9 mnkr vilket kompenseras av högre borgensavgifter
och ränteintäkter på ca 1 mnkr.

Beloppp i mnkr

Period i år
Period

justerad f år Förändring
Verksamhetens nettokostnader -1168,8 -1097,9 -70,9
Skatter netto 1198,0 1168,4 29,6
Resultat efter skattenetto 29,2 70,5 -41,3
Finansiella poster 6,1 8,5 -2,4
Resultat före extraord kostn. 35,3 79 -43,7
Nettoresultat 35,3 79 -43,7

Nettokostnad i % av skatter 97,6% 94,0%

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31



Page 6

Prognos helår jämfört med budget

► Avvikelsen mellan prognos och budget -20,9 mnkr
► Verksamheternas avvikelser totalt -46,0 mnkr (se separat

kommentar)
► Högre skatteintäkter och generella bidrag +8,5 mnkr
► Förändrat finansnetto -0,9 mnkr
► Övrigt (se spec sidan 4)

Belopp i mnkr Prognos Budget Avvikelse Bokslut f år
Verksamhetens nettokostnader -1820,1 -1791,6 -28,5 -1749,1
Skatter netto 1794,2 1785,7 8,5 1751,7
Resultat efter skattenetto -25,9 -5,9 -20 2,6
Finansiella poster 8 8,9 -0,9 12,3
Resultat före extraord. kostn -17,9 3,0 -20,9 14,9
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Nettoresultat -17,9 3,0 -20,9 14,9

Nettokostnad i % av skatter 101,4% 100,3% 99,9%
Nettoresultat i % av skatter -1,0% 0,2% 0,9%

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Sammanställd redovisning forts.

► När det gäller de kommunala bolagen överensstämmer helårsprognosen mot budget
med undantag för följande:

Bolag/kommunal
förbund

Avvikelse
prognos
/budget (mnkr)

Kommentar

AB Ronnebyhus +226,5 210,6 mnkr avser utdelning
från dotterbolaget. Lägre
underhåll än beräknat
eftersom investeringsprojekt
tar mer tid i anspråk.

Ronneby Miljö och Teknik
AB

-29,5 Bredbandsdelen bedöms ha
ett sämre i resultat jämfört
med budget uppgående till -
14,3 mnkr. Även andra
grenar som visar förlust.

Ronneby Miljöteknik
Energi AB

-1,1 Verksamheten tyngs ner av
höga elpriser och bränsle-
kostnader samt stora
investeringar.Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Tvister och krav

► Det finns inga kända väsentliga tvister som har kommit
till vår kännedom.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Driftbudgetavräkning, prognos för helår i
jämförelse med budget (drift nettokostnad)

Belopp i mnkr Avvikelse
prognos /

budget
Kommunstyrelsen - Ledning och förv. 12,9
Revisionen 0,0
Miljö- och Byggnadsnämnden -2,4
Teknik, Fritids- och Kulturnämnden 4,9
Utbildningsnämnden -27,8
Äldrenämnden -10,4
Socialnämnden -23,2
Överförmyndarnämnden 0,0
Summa förvaltningar -46,0
Finansiering och kommungemensamt 25,1
Summa centralt 25,1

Totalt verksamhetens nettokostnader -20,9

Utbildningsnämnden (-27,8 mnkr)
► Enligt nämnden kommer avvikelsen

huvudsakligen från grundskolan som står för
24,4 mnkr av underskottet.

Miljö- och Byggnadsnämnden (-2,4 mnkr)
► Avvikelsen beror enligt nämnden på ökade

kostnader gällande bostadsanpassningar.
Prognosen ligger ungefär på samma nivå som
utfall 2018 men budget 2019  låg på en lägre
nivå när det gäller bostadsanpassningar.

Socialnämnden (-23,2 mnkr)
► Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och

olika placeringar stor anledning till
underskottet enligt nämnden. Det finns
beslutade åtgärder av nämnden första halvåret
dock ej  tillräckliga för att nå budget i balans
vid årets slut.

Äldrenämnden (-10,4 mnkr)
► Det stora underskottet bedöms enligt nämnden

bero dels på fler hemtjänsttimmar än tidigare
och större vårdbehov på särskilt boende.

► Utifrån vår granskning ovan har inga beslut om
tillräckliga åtgärder tagits för att nå budget i
balans vid årets slut.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar

60,0

218,0
136,0

Utfall 8 mån Budget 12 mån Prognos 12 mån

Belopp i mnkr

► Investeringsutfallet för jan-aug uppgår till 60 mnkr (38
mnkr), vilket motsvarar 28% av 2019 års investerings-
budget. Prognosen uppgår till 62%.

► Investeringsbudgeten som fullmäktige antagit bedöms ej
uppnås. Väldigt låg uppfyllandegrad kan konstateras.
► De största investeringarna avser omklädningsbyggnad Brunnsvallen

och utveckling Soft Center Arena .

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Nyckeltalsanalys, Soliditet (%)

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20190831

Soliditet exkl pensionsåtagande
Soliditet inkl pensionsåtagande

► Soliditeten, det egna kapitalet i
förhållande till totalt kapital, har ökat
med 2,4%-enheter sedan årsskiftet.
Kommunen visar ett stort överskott de
första åtta månaderna.

► Kommunen redovisar pensionsskulden i
enlighet med den s k ”blandmodellen”,
där den största delen av pensions-
förpliktelsen redovisas som ansvars-
förbindelse. Om pensionsskulden som är
intjänad före 1998 skulle läggas in i
balansräkningen så skulle soliditeten
ligga på 8,1%. Pensionsförpliktelsen har
minskat från 585,6 mnkr per 2018-12-
31 till 578,4 mnkr per 2019-08-31.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Strategiska frågor: Soliditet
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Granskning av delårsrapport per 2019-08-31

► Tabellen visar soliditeten för Skånes kommuner för perioden 2016-2018.
► Soliditeten för Ronneby kommun per 2018-12-31 uppgår till 38,7% (ingår ej i

diagrammet ovan).
► Genomsnittlig soliditet för 2018 uppgår till 53,8%
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Strategiska frågor, nettokostnads- och
skatteutveckling (%)
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► I enligt med
prognosen förväntas
verksamhetens
nettokostnader öka
med 4,1% och
skatteintäkter med
ca 2,4 %.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Måluppföljning, balanskravet

► I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en
redogörelse över det förväntade balanskravsresultatet
för räkenskapsåret 2019.

► Inget underskott från tidigare år finns att återställa.
► Enligt prognosen bedöms balanskravet ej att uppnås för

2019.

16,7

7,7

-18,1

Balanskravsresultat
2017

Balanskravsresultat
2018

Prognos 2019

Belopp i mnkr

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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God redovisningssed

► Materiella anläggningstillgångar
► När det gäller indelning i komponenter avseende materiella

anläggningstillgångar har fr o m 2019—01-01 samtliga anläggningar
indelats.

► Redovisning av flyktingbidrag
► Kommunen har redovisat ej utnyttjade medel för EKB som en

förutbetald intäkt. Enligt god redovisningssed skall intäkten redovisas i
samma period som kostnaden uppstår. Vi har tagit del av underlag som
visar att det finns ytterligare tillkommande kostnader vilka är kopplade
till det statsbidraget är avsett för. Dock är det fortfarande stor
osäkerhet i beloppet eftersom beräkningen avser en lång period. Vår
bedömning är att de kostnader som är med i beräkningen är relevanta.
Ingen förändring har skett i bedömningen sedan 2018-12-31.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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God redovisningssed forts
► Redovisning av flyktingbidrag forts

► Det finns även ett annat balanskonto vilket ligger som förutbetald intäkt
och avser bidrag som ska täcka kostnader under tre år efter att
flyktingar anländer. Redovisningen av dessa periodiserade medel är inte
”märkta” på individnivå som ovanstående EKB-ersättningar är. Vi har
påtalat att  sådan ”märkning” måste även ske gällande detta konto för
att säkerställa att rätt belopp blir periodiserat. Enligt ekonomi-
avdelningen finns det inte resurser till att administrera detta eftersom
om ca 1 300 individer.

► Avsättningar
► Bland övriga avsättningar ingår det en post som avser pensioner för KF

Räddningstjänsten Östra Blekinge. I rapporten efter årsbokslutet 2018-
12-31 nämnde vi att den bokförda avsättningen var osäker eftersom
uppbokning hade skett efter prognos och ej efter KPA:s årsbesked.
Detta eftersom utredning pågick av KPA:s beräkning. Det visade sig att
värdet blev betydligt högre och detta har belastat kommunen 2019 med
10,2 mnkr inkl löneskatt.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Ny redovisningslag
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

► Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal bokförings- och
redovisningslag, lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning. Den nya lagen trädde i kraft den 1:a januari 2019 och
ska därmed tillämpas från räkenskapsåret 2019.

► Sammanfattningsvis kvarstår lagens karaktär som ramlag och den
nya lagen om kommunal bokföring och redovisning bygger till stora
delar på KRL.

► Det blev ingen ändring avseende redovisning av pensioner utan
blandmodellen kvarstår i väntan på vidare utredning.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Ny redovisningslag, forts.

► Nya begrepp införs: Sammanställda räkenskaper ska ersätta begreppet
sammanställd redovisning.

► Det blir förändringar i förvaltningsberättelsen (drift- och
investeringsredovisning) skall redovisas i egen räkning.

► Balanskravsutredningen utökas. Orealiserade vinster i värdepapper ska inte
beaktas vid beräkning av balanskravsresultatet. Detta är en följd av att vissa
värdepapper ska värderas till verkligt värde på balansdagen.

► Tydliggörs i lag att delårsrapporten ska omfatta resultaträkning,
balansräkning samt en förenklad förvaltningsberättelse. Detta kan medföra
delvis ny struktur på delårsrapporten.

► Nya krav ställs på att delårsrapporten ska beslutas i styrelsen inom två
månader. Detta krav införs genom en ändring i kommunallagen.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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RKR:s översyn av den nya
redovisningslagen

► Med anledning av den nya kommunala redovisningslagen Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) har Rådet för kommunal redovisning
(RKR) gjort en översyn av samtliga rekommendationer.

► Exempel på områden där byte av redovisningsprincip kan bli aktuellt till följd av den
nya redovisningslagen:

► Övergång till värdering av vissa finansiella instrument till verkligt värde
► Återföring av uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar
► Investeringsbidrag, ersättningar mm (bidrag som inte är offentliga bidrag)
► Utdelning i de fall man tidigare har redovisat anteciperad utdelning

► En samlad, men översiktlig, beskrivning av kommunens drift- och
investeringsverksamhet ska ingå i delårsrapporten

► Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska
omfattas av delårsrapporten

► Rekommendationen betonar dock att det är viktigt att beakta om sammanställda räkenskaper krävs för
att möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning utifrån
kraven för kommunen och för verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Resultatutjämningsreserv (RUR)

► Från och med 1 januari 2013 finns det möjlighet enligt KL att
under vissa förutsättningar reservera delar av kommunens
resultat i en s.k. resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med
reserven är att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

► Avsättning till RUR är frivilligt.
► Per 2019-08-31 har Ronnebys kommun en sammanlagd

avsättning till RUR på 13,9 mnkr.
► RUR får disponeras om balanskravsutredningen visar på ett

negativt resultat som beror på en lågkonjunktur.
► Om skatteprognosutvecklingen understiger genomsnittet den

senaste 10 års-perioden får RUR disponeras med högst ett
belopp som motsvarar mellanskillnaden.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning - finansiella mål

Två finansiella mål
► 1. Det planeringsmässiga överskottet av skatteintäkter och

generella statsbidrag (inklusive fastighetsavgift) per år.
Överskottet kan fördelas på resultat och/eller prognosreserv.
Målvärde 2019 2%. Prognosen pekar på underskott alltså bedöms
målet inte uppnås.

► 2. Kommunkoncernens åtagande i förhållande till Kommun-
invests limit för åtagande för Ronneby kommunkoncern. Målvärde
2019 var högst 90tkr/invånare och helårsprognosen pekar på
83tkr/invånare och då bedöms målet uppfyllas.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning – verksamhetsmål

Åtta verksamhetsmål

► 1. Fler jobb – ej bedömt.
► 2. Attraktivt boende – ej bedömt.
► 3. En bra skola – bedöms delvis uppnås.
► 4. En bra omsorg – bedöms delvis uppnås.
► 5. En bra socialtjänst –bedöms delvis uppnås.
► 6. En bra miljö - bedöms delvis uppnås.
► 7. Kultur och Fritid – ej bedömt.
► 8. Ekonomi i balans – bedöms delvis uppnås.
► Inget av målen bedöms uppnås i sin helhet. Översyn bör göras av

målen när uppfyllelsen ovan är väldigt låg.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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Sammanfattning
Utfall och prognos för 2019
► Det prognostiserade resultatet för 2019 uppgår till -17,9 mnkr

vilket är 20,9 mnkr lägre än budget. Resultatet för helåret
2018 uppgick till 14,9 mnkr.

► Skatteintäkterna förväntas öka med ca 24% eller 42,5 mnkr vid
jämförelse mellan utfall 2018 och prognos 2019. Detta innebär
att i enlighet med prognosen förväntas skatteintäkter samt
generella statsbidrag och utjämning öka i lägre takt än
verksamhetens nettokostnader.

Investeringar
► Det kan konstateras att helårsprognosen avseende

investeringar ligger långt ifrån den investeringsbudget som
fullmäktige antagit. Utfallet bedöms uppgå till ca 62% i
helårsprognos och utfallet per 2019-08-31 uppgår till 28%.
Under en rad år har investeringsgraden varit på en väldigt låg
nivå dock ligger årets prognos högre än f.å.

Nämndernas avvikelser, prognos mot budget
► Nämndernas totala prognostiserade budgetavvikelser uppgår

till -46 mnkr.
► Största negativa avvikelsen har Utbildningsnämnden med -27,8

mnkr. Enligt nämnden kommer avvikelsen huvudsakligen från
grundskolan som står för 24,4 mnkr av underskottet.

► Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -23,2 mnkr.
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och olika placeringar
stor anledning till underskottet enligt nämnden. Det finns
beslutade åtgärder av nämnden första halvåret dock ej
tillräckliga för att nå budget i balans vid årets slut.

► Miljö-och Byggnadsnämnden prognosticerar ett underskott på -
2,4 mnkr. Avvikelsen beror enligt nämnden på ökade kostnader
gällande bostadsanpassningar. Prognosen ligger ungefär på

samma nivå som utfall 2018 men budget 2019 låg på en lägre
nivå när det gäller bostadsanpassningar.

► Äldrenämnden redovisar däremot ett underskott i sin prognos
med -10,4 mnkr. Det stora underskottet bedöms enligt
nämnden bero dels på fler hemtjänsttimmar än tidigare och
större vårdbehov på särskilt boende.

God redovisningssed
► Komponentavskrivningar tillämpas numera gällande samtliga

anläggningar.
► Det ligger en förutbetald intäkt och avser bidrag som ska täcka

kostnader under tre år efter att flyktingar anländer.
Redovisningen av dessa periodiserade medel är inte ”märkta”
på individnivå. Vi har tidigare påtalat att sådan ”märkning”
måste ske gällande detta konto för att säkerställa att rätt
belopp blir periodiserat.

Balanskrav och god ekonomisk hushållning
► Prognosen för helåret indikerar att balanskravsresultatet

kommer ej att uppnås.
► Ett av de finansiella målen för räkenskapsåret bedöms uppnås

vid årets slut och ett bedöms ej uppfyllas.
► Av de åtta övergripande verksamhetsmålen bedöms inget mål

helt uppfyllas och fem delvis samt tre är ej bedömning gjord.
► Det finns ingen samlad bedömning i delårsrapporten, utifrån

målen, om Ronneby kommun uppnår kraven för god ekonomisk
hushållning i helårsprognosen.

Sammanfattande bedömning
► Sammantaget bedömer vi att kommunen inte kommer att

uppnå kraven på god ekonomisk hushållning i helårsprognosen
eftersom balanskravsresultatet ej bedöms uppnås.

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
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