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1 Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat

kommunens delårsrapport för perioden 2013-01-01 – 2013-08-31. Uppdraget ingår

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2013.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett

underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med

lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål

som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning

som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten

behandlas.

Det redovisade resultatet för perioden är 64,6 mnkr. Undantar man intäkter av

engångskaraktär är resultatet 26,7 mnkr. Prognosen för helåret pekar mot ett

resultat om 70,7 mnkr. Undantar man intäkter av engångskaraktär justeras

prognosen till -13,3 mnkr. Prognosen för det underliggande resultat är svag och

balanskravet uppnås endast genom intäkter av engångskaraktär i form av

återbetalning av försäkringspremier och ersättningar från LKAB. Prognosen

innebär dock att resultatutfallet de sista fyra månaderna ska falla kraftigt. Vidare

bedömer vi att kommunens ekonomiska ställning är mycket stark. Gällivare har

inga andra skulder än pensionsförpliktelserna och har dessutom avsatta medel för

framtida utgifter.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens

delårsrapport:

- Det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att

kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god

redovisningssed i övrigt. Till kommande år bör dock fastighetsavgiften

periodiseras på annat sätt.

- Vår bedömning är att de ekonomiska utfallen är förenliga med

fullmäktiges mål för god ekonomisk hushushållning i ett finansiellt

perspektiv.

- Vår bedömning är att verksamhetens utfall delvis är förenligt med

fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tar initiativ till att utveckla målen för god

ekonomisk hushållning.
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2 Inledning

2.1 Bakgrund
Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst

en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten

från årets början.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska

resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på

följande revisionsfrågor.

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda

finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda

målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att

uppnås?

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen

planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig

grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild.

Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den informa-

tion som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig

utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

2.3 Revisionskriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap

20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige.

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:

 Kommunallagen och lag om kommunal redovisning

 God redovisningssed

 Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning
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2.4 Metod
Granskningen har utförts genom:

- Intervjuer med berörda tjänstemän

- Analys av relevanta dokument

- Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den

omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa ett rättvisande

resultat

- Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året

- Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs

för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda

målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan

mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än

på substansgranskning.
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3 Granskningsresultat

3.1 Allmänna iakttagelser
Gällivare kommun har fullmäktigeföreskrifter och anvisningar från

kommunledningskontoret för delårsrapportering. De innehåller tidplaner, mallar

och blanketter samt instruktioner för bokslutsarbetet. Kommunstyrelsen har

behandlat delårsrapporten 31 oktober, d v s två månader efter rapporttidens utgång.

Vi bedömer att kommunen har tillräckliga föreskrifter och anvisningar, men att

tidplanen kommande år bör sättas så att delårsrapporten kan behandlas medan den

är aktuell.

Delårsrapportens innehåll är nästa lika omfattande som kommunens

årsredovisning och överträffar de krav på innehåll som ställs i Rådet för kommunal

redovisnings rekommendation 22 (gäller från 2014).

Till kommande år bör delårsrapportens innehåll ses över och anpassas till

rekommendation 22. Vid översynen bör bl a på följande beaktas:

 Utgå från att läsaren tar del av och är insatt i kommunens budget och

årsredovisning samt upprepa inte information som redan är känd.

 Överväg att inte upprätta en VA-redovisning i delårsrapporten.

 Lägg till information om säsongsvariationer eller cykliska effekter som

påverkat verksamheten och förklarar resultatutfallen.

 Lägg till viktig information i noter till resultaträkningen så att meningsfulla

jämförelser kan göras.

3.2 Rättvisande räkenskaper och god
redovisningssed

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för

perioden uppgår till 64,6 mnkr (48,6 mnkr) vilket är 16,0 bättre än motsvarande

period föregående år. Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 70,7 mnkr (33,4

mnkr) vilket är 37,3 mnkr bättre än 2012 års resultat. Helårsprognosen avviker

positivt mot budget med hela 84,4 mnkr.

Både delårs- och helårssiffrorna från 2012 och 2013 innehåller dock flera stora

jämförelsestörande poster som behöver beaktas när resultatet analyseras.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse, resultaträkning,

balansräkning, sammanställda räkenskaper utan notupplysningar samt

verksamhetsberättelser från nämnderna och företagen. I delårsrapporten finns även

en omfattande måluppföljning, personalredovisning, drift- och

investeringsredovisning samt redovisning av pensionsmedelsförvaltning.
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Bedömning

I vår översiktliga granskning har det inte, framkommit några omständigheter som

tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god

redovisningssed i övrigt.

Vi har granskat ett urval av poster, främst periodiseringar som är gjorda i samband

med delårsbokslutet och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt

Vi bedömer därför att periodiseringar görs i enlighet med god redovisningssed. I ett

fall; när det gäller periodisering av fastighetsavgiften, kan vi konstatera att den har

tagits upp till 19,8 mnkr. Beloppet borde varit 21,3 mnkr, d v s 1,4 mnkr högre. I

prognosen har dock enligt vår bedömning fastighetsavgiften tagits upp till rätt

belopp.

Enligt rekommendation 22 ska balansräkningen jämföras med siffror från närmast

föregående års utgång. Gällivare gör endast jämförelser med förra årets delårsutfall

vilket bör ändras kommande år, då även förpliktelser inom linjen bör anges.

Förvaltningsberättelsen innehåller en ekonomisk analys som bedöms kunna

utvecklas vad gäller jämförelser mellan perioder och budget. Meningsfulla

jämförelser fordrar dock att jämförelsestörande poster redovisas öppet.

3.3 Resultatanalys
Som ovan nämnts innehåller resultaträkningarna kostnader och intäkter av

engångskaraktär (jämförelsestörande poster). För att analysera utvecklingen av det

underliggande resultat krävs det att dessa poster som innehåller realisationsvinster,

återbetalning av försäkringspremier och ersättningar från LKAB justeras bort:

Resultat justerat från Utfall 2013-08 Utfall 2012-08 Prognos 2013
jämförelsestörande
poster

Reavinster 4,9 0,5 4,9

Reaförluster 0,0 0,0 0,0

LKAB-ersättning 35,0 1,4 61,3

AGS-premier 0,0 21,1 19,7

RIPS-ränteförändring -2,0 0,0 -1,9
Jfr-störande
nettointäkter 37,9 23,0 84,0

Redovisat resultat 64,6 48,6 70,7

Justerat resultat 26,7 25,6 -13,3

De justerade resultatutfallen uppgår till ca 25 – 27 mnkr vid de båda delårsskiftena

och prognosen för helåret pekar på ett justerat resultat på -13,3 mnkr. Det betyder

att det underliggande resultatet är i nivå med årets budget.

Jämförelsen visar dock på ett resultattapp på hela -40 mnkr under perioden

september – december, vilket antyder kraftiga förändringar i verksamheten.
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Bedömning

Enligt kommunstyrelsens avstämning bedöms att balanskravet uppfylls för 2013, en

bedömning som vi delar. Vi noterar dock att balanskravet i prognosen endast

uppnås tack vare stora intäkter av engångskaraktär.

Angående prognosen på årets resultat, så visar ovanstående resultatanalys att en

ordentlig förklaring till det kraftiga resultatfallet borde ha lämnats i

delårsrapporten!

3.4 God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen skall kommunen varje år upprätta en budget. Enligt 8 kap 5§

ska man för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god

ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av

betydelse för en god ekonomisk hushållning. Delårsrapportens utvärdering visar

följande:

3.4.1 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella styrtal Prognos 2013

Resultatet ska minst motsvara0,5 % av skatter och bidrag Årsprognosen visar att målet
kommer att uppfyllas

Finansieringen av investeringar ska över tiden ske med egna
medel

Kommunen har inga lån för
tillfället, vilket kan bli aktuellt
innan årsskiftet

Oförändrad utdebitering Målet kommer att uppnås

Avsättning till pensionskapitalplaceringar på minst 6 mnkr Målet är uppnått

Kommunstyrelsens bedömning är att målen kommer att uppnås. Det första målet

hade dock inte uppnåtts utan återbetalningen av försäkringspremier från AFA och

ersättningar från LKAB.

3.4.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelsen avseende verksamhetsmål utvärderas enligt följande i

delårsrapporten:
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Verksamhetens styrtal Prognos 2013

Avgifterna inom de affärsdrivande verksamheterna ska vara
100 % självfinansierade

Målet kommer att uppfyllas

Kostnaderna för sjukfrånvaron minskar Ej utvärderat, delvis uppfyllt

Täckningsgraden för skattefinansierad verksamhet ökar Ej utvärderat, delvis uppfyllt

Bedömning

Med anledning av kommunstyrelsens utvärdering som visar att målen delvis är

uppfyllda, bedömer vi att utfallen i delårsrapporten är förenliga med fullmäktiges

mål för god ekonomisk hushållning i både ett finansiellt- och ett

verksamhetsperspektiv.

Enligt vår uppfattning bör målen utvecklas. När det gäller det finansiella perspekti-

vet bör det finnas mål för den ekonomiska ställningen. När det gäller verksamhets-

målen bör de kompletteras med mål/indikatorer som ger uttryck för effektivitet.

3.5 Budgetuppföljning
Prognosen för driftredovisning 2013 på följande avvikelser:

Driftredovisning per nämnd/verksamhet, tkr

Budget 2013 Prognos helår Budgetavvikelse

Samhällsbyggnad förvaltning - 2 404 - 1 251 1 153

Barn- utbildning och kulturnämnd - 266 213 - 265 213 1 000

Socialnämnd - 413 307 - 415 707 - 2 400

Kommungemensamma kostnader - 21 643 55 616 77 259

Skatt, statsbidrag, fastighetsavgift 1 025 535 1 032 297 6 762

Av tabellen framgår att de stora avvikelserna är positiva vilket till stor del beror på

intäkter av engångskaraktär som inte beaktats i budget. Avvikelserna borde ha

analyserats och förklarats i anslutning till förvaltningsberättelsens driftredovisning.

Angående socialnämndens underskott är detta enligt delårsrapporten hänförligt till

ökade kostnader för äldreomsorgen, främst inom hemtjänsten.
2013-11-06
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