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1 Sammanfattning 
Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårs-
rapporten per 2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande 
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 29,6 mkr, vilket är 2,3 mkr lägre än 
samma period förra året.  

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 0 mkr, vilket är 23 mkr lägre än budget. 
Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår och 
det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året.  

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 29,5 mkr för delåret 2019.  
Vi har noterat brister i avstämningar vad gäller balans- och resultaträkning som gör att 
vi inte kan utesluta risken för väsentliga fel i bokslutet som skulle kunna påverka 
resultatet, se avsnitt 4.1. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i kommunallagen2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att målen med betydelse för god ekonomisk 
hushållning inte uppnås. 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen som beredande organ för årsplanen utvecklar 
målen för god ekonomisk hushållning. Vi rekommenderar att mål omfattande hela 
koncernen införs och utvärderas. 

                                                
1 Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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1.3 Övriga rekommendationer 
Vi rekommenderar att  

• en prognos för balanskravet inarbetas i delårsrapporten, se avsnitt 3.5 

• investeringsbudgeten till kommande år ses över så att den omfattar årets 
samtliga investeringar, se avsnitt 3.7. 

• avstämningar genomförs regelbundet och dokumenteras, se avsnitt 4.1 och 4.2.  

• gå igenom hyresavtalen för att bedöma vilka som ska redovisas som finansiell 
leasing, se avsnitt 4.3. 

Under avsnitt 3.2 har vi noterat ett antal förbättringsområden vad gäller upplysningar i 
delårsrapporten. 
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2 Inledning 
Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska delårsrapporten för 
perioden 2019-01-01 - 2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt 
uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 
Av lag om kommunal bokföring och redovisning3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. 
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  
Kommunens ekonomiavdelning upprättar anvisningar och tidplaner som skickas ut till 
respektive förvaltning. I anvisningarna framgår syftet med delårsrapporteringen samt 
anvisningar rörande periodiseringar, underlag till balansposter och 
redovisningsprinciper. Avstämning och periodiseringar görs i redovisningen vid 
respektive förvaltning. Tidplanen anger när i tiden åtgärder måste vara klara och när 
systemen stänger för attest av kund- och leverantörsfakturor.  
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och landsting 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till kommunfullmäktige 

                                                
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
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2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2019-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning 
av fullmäktiges finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och 
riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som 
vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan 
säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en 
fullständig revision utförts.   
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) 
i delårsrapporten.  
I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens 
kostnader och intäkter. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Sidorna 3-46 har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de 
finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna 
och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. 
vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Fullmäktigebeslut 

                                                
5 Sveriges Kommuner och Landsting 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.  
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har genomförts av Marie Undin, revisor, under ledning av Lena Medin, 
certifierad kommunal revisor. Lars Skoglund har deltagit i sin roll som auktoriserad 
revisor. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 

 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

 Stickprovsvis granskat specifikationerna till delårsbokslutet med tillhörande underlag 
för avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs 
som underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål 

 Översiktlig analys av resultaträkningen 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Anvisningar och styrdokument 
Kommunens ekonomikontor upprättar anvisningar och tidplaner som skickas ut till 
respektive förvaltning. I anvisningarna ingår bl a instruktioner rörande periodiseringar, 
underlag till balansposter och redovisningsprinciper. Avstämning och periodiseringar 
görs i redovisningen vid respektive förvaltning. Tidplanen anger när i tiden åtgärder 
måste vara klara och när systemen stänger för attest av kund- och leverantörsfakturor.  
Härnösands kommun har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti och 
benämner delårsrapporten Delårsrapport 2019-08-31.  
Kommentar 

Vi har inga direkta synpunkter på anvisningar och styrdokument men vi konstaterar att 
de inte fullt ut efterlevts, bl a vad gäller avstämningar, se avsnitt 4.1  

3.2 Innehåll i delårsrapport 
Enligt LKBR 13 kap 2 § ska delårsrapporten innehålla resultaträkning, balansräkning och 
en förenklad förvaltningsberättelse.  
I enlighet med RKRs rekommendation 17 Delårsrapport ska en delårsrapport även 
innehålla en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunens drift- och 
investeringsverksamhet.  
RKR R 17 Delårsrapport har med att den förenklade förvaltningsberättelsen ska 
innehålla följande avsnitt:  

 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess 
slut, men innan delårsrapporten upprättas. 

 Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och 
verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 

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

 En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.  
 
RKR R 17 Delårsrapport skriver vidare att en delårsrapport ska innehålla upplysningar i 
not om:  
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 att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i 
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller 
metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen 

 säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten 

 karaktären och storleken på jämförelsestörande och extraordinära poster samt deras 
effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat 

 effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under 
tidigare räkenskapsår, om de har en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden 

 förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets 
början   

 
Kommentar 

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag 
till kommunens förvaltningsberättelse. Såsom framgår under avgränsning har vi inte 
granskat nämndvis redovisning.  
Förbättringsmöjlighet till kommande år är att se över strukturen på delårsrapporten för 
att göra det enklare för läsaren att följa. Exempelvis återfinns tabeller drift- och 
investeringsredovisning och förklarade texter inte på samma ställe i delårsrapporten. 
Ytterligare förbättringspotential finns i händelser av väsentliga händelser som har 
inträffat under året, upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och 
verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning samt redovisning av hur 
helårsprognosen förhåller sig till den fastställda budgeten.  
 
Vi noterar också att not avseende säsongsvariationer eller cykliska effekter som har 
påverkat verksamheten saknas.  

3.2.1 Finansiella rapporter och jämförelsetal  
De finansiella rapporter som ingår i en delårsrapport ska upprättas enligt följande: 
a) En balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut och jämförelsetal för närmast 
föregående räkenskapsårs utgång. 
b) En resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period 
närmast föregående räkenskapsår, helårsprognos samt årsbudget. 
  



 

 8 
 
© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Härnösands kommun 
 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 
KPMG AB 
 2019-10-11 

Kommentar 

Vår bedömning är att kommunen har med alla förväntade delar när det gäller balans- 
och resultaträkning och dess jämförelsetal. Rapporternas rubriker och innehåll behöver 
ses över eftersom LKBR föreskriver vilka rader som ska finnas och deras inbördes 
ordning. 

3.3 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett 
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR 
och Rådet för kommunalredovisnings rekommendationer. 
I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer 
med redovisningspersonal samt översiktlig avstämning av kommunens delårsrapport 
mot Rådet för kommunal redovisning gällande rekommendationer.  
Kommentar 

Kommunen har under redovisningsprinciper informerat om byte av redovisningsprincip 
gällande pension, se vidare noteringar under 3.6. 
Vi anser att redovisningsprinciperna i huvudsak följer RKRs rekommendationer. Vi 
uppfattar att syftet med LKBR tillsammans med RKRs nya rekommendationer är att 
verka för att vidareutveckla den kommunala redovisningen för ökad jämförbarhet. I linje 
med det arbetet bedömer vi att kommunen bör utveckla beskrivningen av principerna för 
en ökad tydlighet. 
 

3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
Härnösands kommun har i årsplanen7 antagit finansiella mål samt mål- och 
resultatuppdrag 2019. De senare omfattar verksamhetsmål samt de finansiella mål som 
anges ha betydelse för god ekonomisk hushållning under ett eget avsnitt. Det är mål- 
och resultatuppdragen som i delårsrapporten har bedömts under rubriken god 
ekonomisk hushållning.  
Kommentar 

                                                
7 KF § 139 beslut om mål och budget för år 2019 



 

 9 
 
© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Härnösands kommun 
 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 
KPMG AB 
 2019-10-11 

Vi tolkar att de mål och resultatuppdrag som anges i årsplanen är de mål som fullmäktige 
enligt kommunallagen ska anta med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vi skulle 
gärna se att i årsplanen framgår vilka mål som har sådan betydelse. Det är i planen 
också lämpligt att ange när god ekonomisk hushållning är uppnått, om det krävs att alla 
eller viss andel av målen uppnås och om de finansiella målen ska tillmätas större 
betydelse än övriga mål.  
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR i överväganden till R 178 till 
förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning utvärderas i för hela kommunala koncernen, d v s kommunen 
och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god 
ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som 
helhet. 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen som beredande organ för årsplanen utvecklar 
målen för god ekonomisk hushållning. Vi rekommenderar att mål omfattande hela 
koncernen införs och utvärderas. 
 

3.4.1 Utvärdering av god ekonomisk hushållning 
Härnösands kommun har en styrmodell som beskrivs med följande modell i 
delårsrapporten.  

 
 
Bedömningen av utfallet av målen illustreras enligt nedan. Av färgförklaringen framgår 
att symboler betyder grön är att målet uppfyllt, nästan helt grön cirkel att målet i hög 
grad är uppfyllt, gult delvis uppfyllt och rött att målet inte är uppfyllt.  

                                                
8 Rekommendation gällande delårsrapport 
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Mål 1- Attraktivt boende i unik livsmiljö  
Mål 2 - Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad  
Mål 3 - Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete  
Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa  
Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet  
Mål 6 - God service med gott bemötande  
Mål 7 - Framtidens arbetsgivare  
Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi  

 
Målen bedöms utifrån de fem redovisade styrtalen samt en prognos baserad utifrån 
förväntad effekt av aktiviteter genomförda under årets första åtta månader. Några 
underlag för att verifiera bedömningen av verksamhetsmålen har vi inte erhållit.  
Vi konstaterar att det inte finns något utfall angett för de finansiella målen. 
Bedömningen är dock att de inte kommer att klaras då prognosen avseende 
resultatöverskottet uppgår till 0 % (mål 1,4 %) av skatter, statsbidrag och utjämning. 
Uppdraget att samtliga nämnder och styrelser ska följa budget bedömer vi inte heller 
kommer att uppnås då det av prognosen för driftsredovisningen framgår att 
socialnämnd och samhällsnämnden kommer att redovisa underskott. 
Kommunstyrelsens sammantagna bedömning är att  
”Eftersom kommunen inte lyckats uppnås ett balanserat samband mellan 
resursåtgång, prestation, resultat och effekt utifrån invånarnas behov och förväntningar 
inom givna ramar, bedöms inte god ekonomisk hushållning uppnås vid årets slut.  
Bedömning  
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att målen med betydelse för god ekonomisk 
hushållning inte uppnås. 
Vi rekommenderar att mål omfattande hela koncernen införs och utvärderas. 

3.5 Balanskravet 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta 
ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett balanskravsunderskott ska regleras senast 
tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå förlorad bör åtgärder 
sättas in så fort som möjligt. Enligt prop 2003/04:105 bör det åtminstone översiktligt i 
delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet. 
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I kommunallagen finns de gällande reglerna om balanskravet, vilket innebär att 
kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som upp-
kommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. I kommunallagen stadgas även 
att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat 
krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker 
kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi. 
Kommentar 

Enligt RKR R 17 Delårsrapport ska det finnas en helårsprognos avseende balanskravet. 
Vi konstaterar att en sådan prognos saknas. Kommunen har sedan årsbokslutet 2018 
ett negativt balanskravsresultat om – 5,4 mkr. Föregående års balanskravsresultat är ej 
hanterat och åtgärdsplan är inte fastställd. 
Vi rekommenderar att en prognos för balanskravet inarbetas i delårsrapporten samt att 
plan för hantering av balanskravet fastställs. 

3.6 Resultaträkning 
 

Belopp i mkr 
Delår   
201908 

Delår   
201808 

Bokslut     
2018 

Budget    
2019 

Prognos 
2019 

Verksamhetens 
nettokostnader -1086,9  -1067,6  -1585,1 -1608,4 -1670,4 
Skatteintäkter och 
statsbidrag 1113,3  1094,4  1644,2 1650,5 1667,1 

Finansnetto 3  5,1  -12,2 -19,1 3,3 
Årets resultat 29,6  31,9  46,9 23 0,0 
Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag % 
 97,4 %  97,1 % 97,1 98,6 % 100 % 

 

Kommentar 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  
Kommunens resultat för delåret uppgår till 29,6 mkr, vilket är 2,3 mkr lägre än samma 
period förra året.  
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Kommunens årsprognos uppgår till 0 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt 
sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att 
kostnaderna inte kommer linjärt över året. 
Kommunen har mellan 2015-2018 redovisat pensionsåtagandet som en avsättning i 
balansräkningen. Från och med 2019 har kommunen ändrat redovisningsprinciper och 
redovisar nu pensionen enligt blandmodellen. Detta har inneburit att kommunens resultat 
för delåret 2018 har justerats med ca 40 mkr. 
Delårsiffrorna för 2018-08 är omräknade för att var jämförbara med delåret 2019-08. 
Bokslutet för 2018 samt budget är baserat på tidigare pensionsredovisning, varvid 
siffrorna inte är helt jämförbara. 
Av kommunens fem nämnder är det två nämnder som prognostiserar ett 
budgetunderskott. Samhällsnämnden -2,9 mkr samt socialnämnden -7,4 mkr.  

3.7 Investeringsredovisning 
Enligt RKR R17 Delårsrapport ska delårsrapporten innehålla en översiktlig beskrivning 
av kommunens investeringsredovisning. Investeringsredovisningen ingår i 
delårsrapporten i enlighet med rekommendationerna. 
 

 
  

Belopp i mkr Utfall 2019-08 Budget 2019 Prognos 2019 
Kommunstyrelse inkl KF  6,5  9,0  9,0  

Arbetslivsnämnden  0,4  0,5  0,5  

Samhällsnämnden  11,5  29,0  49,0  

Skolnämnden  
 

0,0  2,0  2,0  

Socialnämnden  0,2  0,5  0,5  

Totalt  18,6  41,0  61,0  
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Kommentar 

Kommunens investeringsredovisning visar på årsprognos om 61 mkr och en budget om 
41 mkr. Enligt kommunen kommer medlen enligt prognos förbrukas. Orsaken till 
differens mellan prognos och budget är att 20 mkr finansieras med externa medel som 
kommunen behöver låna upp till. 
Enligt LKBR ska investeringsredovisningen ge en samlad bild över kommunens 
investeringsverksamhet. Vi anser att det även ska gälla budgeten, och det oavsett hur 
investeringen finansieras. Vi rekommenderar därför att investeringsbudgeten till 
kommande år ses över så att den omfattar årets samtliga investeringar.  

3.8 Balansräkning 

Belopp i mkr 

Kommunen 

2019-08-31 2018-12-31 
Balansomslutning 988,2 970,0 
Redovisat eget kapital 359,8 330,2 
Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse 

-293,5 -330,7 
Redovisad soliditet 36 % 34 % 
Soliditet med hänsyn till 
ansvarsförpliktelse -30 % -35 % 
Omsättningstillgångar 182,2 151,2 
Avsättningar 142,4 124,0 
Långfristiga skulder 170,6 130,2 
Kortfristiga skulder 315,4 385,6 
Balanslikviditet 58 % 39 % 

 

Kommentar 

Byte av redovisningsprincip gällande pensionerna har påverkat kommunens egna kapital 
med ca 438 mkr. Rättelsen har skett av ingående eget kapital för år 2018 vilket är enligt 
gällande principer. 
Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt, vilket betyder att kommunen har 
täckning för sina skulder. Kommunen redovisar en soliditet på 36 %. Det är en ökning 
jämfört med årsbokslutet.  
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Balanslikviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt. Pensionsförpliktelser som 
redovisas som ansvarsförbindelser uppgår till 653,3 mkr (660,9mkr). 

3.9 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Det finns varken i lagrum eller 
rekommendationer att en kommun behöver redovisa kassaflödet i sin delårsrapport. 
Härnösands kommun har valt att inte ha med en kassaflödesanalys.  
 

3.10 Sammanställd redovisning 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda 
redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts 
föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det 
finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning 
eller balansomslutning. 
Kommentar 
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande: 
 Koncernerna Härnösandshus, Härnösands Energi och Miljö, Invest i Härnösand 

där kommunen ägare 100 % av moderbolagen 

 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen där kommunen 
andel är 33 % 

Utredning pågår inför bokslutet om fler enheter bör tas med i den sammanställda 
redovisningen. 
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4 Iakttagelser vid granskning 

4.1 Avstämningar 
Vi har noterat att ett antal balans- och resultatkonton inte är avstämda per 
bokslutsdagen.  
Några av dessa är sådana som uppkommit vid byte av ekonomisystem.  
Vi har inte heller kunnat stämma av pensionskostnader samt skuld för löneskatt mot 
underlag från pensionsadministratör. Det gäller även posten pensioner för 
förtroendevalda. 
Vi har därför inte kunnat verifiera samtliga för oss väsentliga balans- och resultatkonton 
mot tillfredsställande underlag.  
Vi rekommenderar att avstämningar genomförs regelbundet och dokumenteras.  
Vi kan inte utesluta risken för väsentliga fel i bokslutet som skulle kunna påverka 
resultatet. 

4.2 Finansiell leasing 
Vi rekommenderar kommunen att går igenom sina hyresavtal för att bedöma vilka som 
ska redovisas som finansiell leasing. 
 
 
 
KPMG, dag som ovan  
 
 
 
Lars Skoglund     Lena Medin 
Auktoriserad revisor    Certifierad kommunal revisor 
 
 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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