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Kommunens revisorer har bland annat till uppgift att pröva om kommunens räkenskaper är rätt-
visande och att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekono-
miska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget. 

Vår granskning visar att delårsrapporten är uppställd i enlighet med lagens krav och innehåller i 
allt väsentligt de minirnikrav som lagen kräver. Det har inte framkommit något i granskningen 
som tyder på att delårsrapporten inte ger en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat 
och ställning på balansdagen. 

Granskningen visar att delårsrapporten saknar lagstadgad utvärdering av kommunfullmäktiges 
övergripande mål för verksamhet och ekonomi. Till följd av detta saknar vi möjlighet att fullgöra 
vårt uppdrag, d v s att bedöma om redovisat resultat/prognostiserat årsresultat är förenligt med 
fastställda mål. 

Syftet med delårsrapporten är att den ska utgöra ett underlag för politiskt beslutsfattande. Vår 
uppfattning är att denna rapport inte utgör ett tillräckligt bra beslutsunderlag för fullmäktige. 
Den främsta orsaken är att rapporten i allt för hög grad beskriver kommunens verksamheter men 
saknar en strukturerad analys och åtföljande förslag till beslut/åtgärder. 

Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revi-
sionsrapport. 

För att utveckla delårsrapporten bör framför allt följande prioriteras till kommande år; 

• Förvaltningsberättelsen ska innehålla en samlad utvärdering av kommunens mål för verk-
samhet och ekonomi 

• Vidareutveckla rapporten med fokus på analys, resultat och effekter. Den beskrivande de-
larna i rapporten (antal sidor) bör i stor utsträckning minskas till år 2013 genom att istäl-
le skusera på viktiga förhållanden och händelser av väsentlig betydelse 
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Granskning av delårsrapport 2012-08-31 

Sommonfaitionrode bedömning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommu-
nens delårsrapport för perioden 2012-01-01 2012-08-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2012. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin be-
dömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfull-
mäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar 
till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. 

Resultatet för perioden uppgår till 12,4 miljoner kr, vilket är i nivå med motsvaran-
de period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på 6,5 mil-
joner kr. Delårsrapporten lämnar ingen information till kommunfullmäktige hur 
prognostiserat underskott står i förhållande till det lagstadgade balanskravet. 

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårs-
rapport: 

- Delårsrapporten är uppställd i enlighet med lagens krav och innehåller i allt 
väsentligt de delar som lagen kräver 

- Det har inte framkommit något i granskningen som tyder på att delårsrap-
porten inte ger en rättvisande bild av kommunens finansiefia resultat och 
ställning på balansdagen 

Tillräckliga underlag saknas för att bedöma om redovisat delårsresultat och 
prognostiserat årsresultat är förenligt med de finansiella och verksamhets- 
mässiga mål som fullmäktige fastställt i budget 2012 

- Delårsrapporten är närmare tre månader gammal när den föreläggs kom- 
munfullmäktige. Vår bedömning är att denna tidplan inte överensstämmer 
med god redovisningssed 

För att utveckla delårsrapporten lämnas följande rekommendation; 

• Kommunstyrelsen fullgör det lagstadgade kravet att i delårsrapport göra en 
samlad avstämning och utvärdering av kommunens finansiella och verksam-
hetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning 

• Kommunstyrelsen arbetar vidare med att anpassa redovisningen för att mini-
mera avstegen från god redovisningssed. Övriga iakttagelser som gjorts och där 
det finns skäl att förbättra delårsrapporten framgår i rapporten 
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Granskning av delårsrapport 2012-08-31 

2 Irdedning 

2.1 Bakgrund 
Kommuner och landsting är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyl-
diga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för 
verksamheten från årets början. 

KL 9 kap 9 et § 

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § 
skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är forenligt med de mål fullmäkti-
ge beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och 
årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resul-
tatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revi-
sionsfrågor. 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige faststälida 
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige faststäilda 
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 

• Interna regelverk och instruktioner 

• Fullmäktigebeslut 
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Granskning av delårsrapport 2012-08-31 

2.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 

Analys av relevanta dokument 

Granska specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den om-
fattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa en rättvisande redovis-
ning 

Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året 

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

Intervju med t f chef på ekonomikontoret 

Granska om måluppfyllelsen redovisas på ett sådant sätt, så att den medger 
att fullmäktige ges tillräckliga förutsättningar för att bedöma periodens mål-
uppfyllelse. 

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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Granskning av delårsrapport 2012-08-31 

3 Gi.wkmTrqiLlillcit 

33 Rättvisande räkenskaper och god redovis-
ningssed 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari augusti vilket är i 
överensstämmelse med KRL där det sägs att delårsrapporten ska omfatta minst sex 
och högst åtta månader. 

Kommunens delårsrapport består av de obligatoriska delarna resultaträkning, ba-
lansräkning, sammanställd redovisning och förvaltningsberättelse. Redovisningen 
är i överensstämmelse med KRL. Till skillnad från föregående år saknar delårsrap-
porten en finansieringsanalys. 

Resultaträkningen redovisar utfall för redovisningsperioden samt jämförelser med 
motsvarande tidpunkt föregående år, Här noteras att under rubrikerna "extraordi-
nära kostnader" och "extraordinära intäkter" redovisas posterna extra pensionsin-
betalning och återbetaldaförsäkringsavgifter. 

I balansräkningen redovisas tillgångar, skulder och eget kapital vid bokslutstififället 
— även här lämnas jämförelser — dock mot årsskiftet 2011. Av KRL framgår att jäm-
förelser i första hand ska ske gentemot motsvarande tidpunkt föregående år. I öv-
rigt noteras att balansräkningen inte innefattar posterna ansvarsförbindelser och 
borgen. Dessa poster fanns med i motsvarande delårsrapport föregående år. 

Tffläggsupplysningar i form av noter finns till resultaträkning och balansräkning för 
kommunens räkenskaper och den sammanställda redovisningen. Noter bedöms 
finnas i tillräcklig utsträckning. 

Förvaltningsberättelsen lämnar information om händelser och förhållande som 
inträffat under rapportperioden samt information om förväntad utveckling. Viss 
information lämnas även från den verksamhet som bedrivs i helägda aktiebolag och 
kommunalförbund. 

Av KRL och RKR:s uttalanden framgår att bokföring och redovisning ska fullgöras 
på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Av detta följer t ex att 
fordringar och skulder bör periodiseras till rätt rapportperiod. Översiktlig gransk-
ning visar att väsentliga poster, t ex skatteintäkter, har periodiserats. 

Enligt RKR:s information om delårsrapport bör kommunstyrelsen ta ställning till 
delårsrapporten senaste två månader efter rapportperiodens utgång för att snarast 
därefter föreläggas kommunfullmäktige. Granskningen visar att kommunens del-
årsrapport är 2,5/3 månader när den hanteras av kommunstyrel-
sen/kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun. 

Reuisionell bedömning 
Kommunens delårsrapport är uppställd i enlighet med lagens krav och innehåller 
allt väsentligt de delar som lagen kräver. 
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Granskning av delårsrapport 2012-08-31 

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit omständigheter som tyder på 
att delårsrapporten inte ger en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat 
och ställning på balansdagen. 

När det gäller resultaträkningen görs bedömningen att posterna under rubrikerna 
"extraordinära kostnader" och "extraordinära intäkter" inte uppfyller alla kriterier 
för att definieras som "extraordinära kostnader/intäkter". Vår uppfattning är att 
posterna istället ska redovisas under rubrikerna "verksamhetens intäkter" och 
"verksamhetens kostnader", med en tilläggsupplysning att dessa poster är jämförel-
sestörande — se Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation 

Delårsrapporten är närmare tre månader gammal när den föreläggs kommunfull-
mäktige. Vår bedömning är att rapportens hantering (tidplan) inte överensstämmer 
med god redovisningssed. 

3.2 God ekonomisk hushållning 
I budget 2012 och plan 2013-2014 har kommunfullmäktige fastställt finansiella och 
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Granskningen visar att 
målen omfattar hela kommunkoncernen, vilket är i enlighet med vad som anges i 
kommunallagen. 

Av KRL 4:5 framgår att förvaltningsberättelsens ska innehålla en utvärdering av om 
målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 

Granskningen visar att delårsrapport 2012-08-31 saknar avstämning avfinansiella 
mål och dess måluppfyllelse vid bokslutstillfället alternativt årsprognos. 

När det gäller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning redovisas dessa i 
bilaga till delårsrapport dock inte i förvaltningsberättelse. I bilaga återfinns kom-
munens övergripande mål samt mål för kommunstyrelse, barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden. Motsvarande mål för miljö-, bygg- och hälsoskydds-
nämnden och helägda bolag saknas. Redovisningen lämnar information om mål-
uppfyllelse av vissa enskilda mål - däremot lämnas ingen information om målupp-
fyllelse för övergripande måL 

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att göra en sammanvägd bedönming och redo-
visat resultat/årsprognos för verksamhet och finanser är förenligt med fastställda 
mål. Vår granskning visar att även detta saknas i delårsrapport 2012-08-31. 

Revisionell bedömning 

Den bristfälliga redovisningen av mål och måluppfyllelse medför att det saknas till-
räckliga underlag för att bedöma om redovisat resultat och prognostiserat årsresul-
tat är förenliga med de fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. 

Till kommande år bör delårsrapporten utvecklas avseende redovisning av mål och 
måluppfyllelse. 
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Granskning av delårsrapport 2012-08-31 

3.3 Resultatanalys 
I nedanstående tabell redovisas utfall och prognos under åren 2011-2012. 

Resultaträkning och prognos 2011- 

2012, mnkr 
Utfall 

1101-tio8 
Utfall 

1109-1112 
Utfall 

1201-1208 
Prognos 

1209-1212 

Verksamhetens intäkter io8,8 58,1 118,8 53,3 
Verksamhetens kostnader -329,1 -184,9 -345,9 -191,2 

Avskrivningar -9,6 -5,3 -9,8 -4,9 
Verksamhetens nettokostnad -230,0 -132,0 -236,8 -142,8 

Skatteintäkter 166,4 82,9 171,7 85,9 
Generella statsbidrag 76,1 38,0 76,4 38,2 

Finansiella intäkter och kostnader 0,2 -0,1 1,1 -0,2 

Resultat 12,7 -11,2 12,4 -18,9 

Kommunens resultat för perioden januari-augusti 2012 uppgår till 12,4 miljoner 
kronor, vilket är i nivå med föregående års delårsbokslut. 

Av prognosen framgår att verksamheten förväntas ett underskott för perioden sep-
tember-december på 18,9 miljoner, vilket är 7,7 miljoner sämre än motsvarande 
period föregående år. Förvaltningsberättelsen är inte utformad på ett sådant sätt att 
den lämnar en analys som tydligt förldarar resultatförsämringen sista tertialet 2012 

jämfört med föregående år. 

För helår 2012 prognostiseras ett driftresultat på -6,5 miljoner kr, vilket är 10,1 mil-
jon kr sämre än årsbudget. Delårsrapporten lämnar ingen information och analys 
av verksamhetens efterlevnad av det lagstadgade balanskravet (balanskravsutred-
ning, hantering av underskott, åberopande av eventuella synnerliga skäl mm). 

Revisionell bedörnning 

Vi gör bedömningen att delårsrapportens resultatanalys kan vidareutvecklas till 
kommande år - främst avseende analys av årsprognos och balanskrav. 

3.4 Budgetuppföljning och prognos för 
nämnder och bolag 

Delårsutfall och årsprognos för nämndernas driftredovisning visas i nedanstående 

Drifteedovisning per nämnd, mnkr Progoos 

Utfall Utfall Budget- 
1201-1208 1201-1212 avvikelse 

Kommunstyrelse 31,2 57,7 0,3 

Barn- och utbildningsnämnden 83,0 131,1 -5,7 

Socialnämnden 100,4 149,9 -3,1 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 4,9 7,2 o 

Summa nämnderna 219,4 345,8 -14,9 
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Granskning av delärsrapport 2012-08-31 

Av sammanställningen framgår att prognosavvikelse mot budget är negativ; 14,9 
miljoner kr. Underskottet är hänförligt till verksamheter inom barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden. 1 verksamhetsberättelserna lämnas upplysning-
ar och förklaringar till styrelsens och nämndernas resultat och ställning. 

Nämndernas investeringsredovisning 2012 visas nedan: 

Investeringsredovisning per närnnd, mnkr 

Utfall 
1201-1008 

Prognos 

Utfall 
1201-1212 

Budget- 
avvikelse 

Kommunstyrelse 
Barn - och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

Lu 
i.0 
Lu 
Lu 

Lu 
i.0 
i.0 
Lu 

Lu 
i.0 
i.0 
i.0 

Summa nämnderna 6,2 16,2 7,3 

i.0 = ingen uppgift 

Förvaltningsberättelsen innehåller en redovisning av kommunens investeringspro-
jekt. Redovisningen är dock inte utformad hur projekten fördelas på respektive an-
svarigt politiskt organ. Av redovisningen framgår att verksamheten under de två 
första tertialen varit måttlig: 6,2 miljoner kr. Den samlade investeringsbudgeten för 
år 2012 uppgår till 23,6 miljoner kr. 

De helägda bolagens driftresultat och prognos 2012 visas i nedanstående tabell: 

Driftresultat, mnkr 

Utfall 

Prognos 

Utfall Budget- 
1201-1208 1201-1212 avvikelse 

Arvidsjaur Flygplats AB i.0 Lu 1.11 

Arvidsjaur Energi AB i.0 i.0  

Arvidsjauthem AB Lu i.0 Lu 

Arvidsjaur Test & Training AB i.0 i.0 i.0 

Summa 5,4 -1,4 i.11 

ju = ingen uppgift 

Av sammanställningen framgår att de helägda bolagen prognostiserar ett under-
skott på 1,4 miljoner kr för helår 2012. Delårsrapporten saknar information om re-
spektive bolags resultat per 2012-08-31 samt prognostiserad budgetavvikelse på 
årsbasis. 

Revisionell bedömning 

Vi gör bedönmingen att drift- och investeringsredovisning uppfyller de krav som 
ställs i KRL. 

Kommunens investeringsredovisning respektive resultatredovisning för helägda 
bolag kan vidareutvecklas. Det gäller dels investeringsredovisning per nämnd dels 
driftresultat och årsprognos för bolag i förhållande till årsbudget. 
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