
Arvidsjaurs kommun 
Revisorerna 

Datum 

2013-10-16 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Utlåtande avseende delårsrapport 2013-08-31 

Vi ska som revisorer bedöma om kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäk
tige beslutat om. 

Vi har översiktligt granskat Arvidsjaurs kommuns delårsrapport per 2013-08-31. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad. Den är mer inriktad på analys och mindre på detaljgransk
ning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC. 

Vi har i samband med genomförd granskning inte funnit något som tyder på att kommunens del
årsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed. Med det prognosti sera
de resultatet på -3,0 mnkr så ser balanskravet däremot inte ut att uppnås för 2013 . 

Av utvärdering i delårsrapporten framgår att resultatet endast delvis är förenligt med fullmäkti
ges finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

Det lämnas ingen samlad bedömning och motivering till hur väl de tre övergripande målen upp
nås i verksamhetsperspektivet. Dänned kan inte heller revisionen uttala sig om utfallet är fören
ligt med fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

Ett av huvudsyftena med delårsrapporten är att fullmäktige ska få en avstämning om kommunen 
beräknas uppnå de mål för verksamhet och ekonomi som fullmäktige fastställt. Med den bristfäl
liga analysen av måluppf)rllelsen som redovisas, är vår bedömning att delårsrapporten inte fullt 
ut fyller sitt syfte i detta avseende. 

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

För att utveckla delårsrapporten bör kommunstyrelsen framför allt prioritera följande till kom
mande år; 

• Förvaltningsberättelsen ska innehålla en överskådlig analys och prognos av hur väl verk
samhetens utfall är förenligt med fullmäktiges mål 

~ 
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K-G Lindqvist 

ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport "Översiktlig granskning av delårsrapport 2013", oktober 2013, PwC 
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Innehåll 
• Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning 
• Delårsrapportens innehåll och utformning samt rättvisande räkenskaper 

och god redovisningssed 
• Resultat och budget 
• God ekonomisk hushållning - Iakttagelse 
• God ekonomisk hushållning - Bedömning 

Bilaga 1: Bakgrund, syfte, avgränsningar och metod 

PwC 
2013-10-16 
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Syfte, revisions frågor, metod och avgränsning 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 
20 a § skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten och årsbokslutet. (KL 9 kap 9 a §) 

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? 

Granskningens metod och avgränsningar framgår av Bilaga L 

Rapporteringen är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. 

PwC 
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Delårsrapportens innehåll och utformning samt 
rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
• Delårsrapporten innehåller de delar som en delårsrapport ska innehålla. 

(Förvaltningsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, 
Vissa andra upplysningar.) 

• Delårsrapportensjörvaltningsberättelse innehåller i stort de avsnitt som en 
förvaltningsberättelse ska innehålla. 

(Händelser av väsentlig betydelse, Förväntad utveckling, 
Investeringsverksamheten, Analys av helårsprognosen jmf budget, 
God ekonomisk hushållning, Balanskravsresultatet utifrån 
helårsprognosen, Upplysningar om den kommunala koncernen.) 

• 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. 

PwC 

• Rapporten innehåller i stort de delar som lagstiftningen kräver 
• Räkenskaperna är periodiserade vad gäller de större posterna 

såsom skatte- och statsbidragsintäkter samt personalkostnader, 
framförallt i form av semesterlöneskulder. 

2013-10-16 
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Delårsrapportens innehåll och utforJJlning samt 
rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Utveckling i jämförelse med föregående år: 
• Investeringsredovisningen per nämnd 
• Avsnitt om fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 
• Balanskravsutredning 

Utvecklingsområden: 
• Analysen/utvärderingen av fullmäktiges mål 
• Den ekonomisk analysen 
• Redovisning av bolagens verksamhet och ekonomi 
• Delårsrapportens omfattning bör ses över. Enligt en nyutkommen 

rekommendation från RKR avseende kommunala delårsrapporter framgår 
det att en läsare av delårsrapporten kan förutsättas ha tillgång till 
kommunens senaste årsredovisning. Därmed kan det räcka att förklara 
och beskriva de händelser och transaktioner som är väsentliga för att 
förstå kommunens prestationer och förändringar av dess finansiella 
ställning sedan den senaste årsredovisningen 

PwC 
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Resultat och budget 
Resultatet per augusti 2013 är 16,9 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett 
resultat på -3,0 mnkr. 

Resultatet i helårsprognosen ser ut att bli i nivå med totalbudgeten. Trots 
detta noterar vi några betydande avvikelser för ett antal budgetposter: 

• Återbetalning av AFA-premier + 8,9 mnkr 
• Pensionsprognosen + 2,5 mnkr 

• Nämndernas nettokostnader - 4,0 mnkr 
• Skatte- och statsbidragsutfall - 2,8 mnkr 
• Reaförlust vid försäljning av fastigheter (kv Skogen) - 2,5 mnkr 

Det prognostiserade resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår 
till -3,0 mnkr och iimebär att balanskravet inte beräknas uppnås för 2013. 

PwC 
2013-10-16 
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God ekonomisk hushållning - Iakttagelse 
Finansiella mål 
• Fullmäktige har beslutat om 5 finansiella mål. 
• Redovisning av mål uppfyllelse har tillförts rapporten i år. 
• Enligt de prognoser och bedömningar som redovisas i delårsrapporten 

kommer endast ett av målen att uppnås eNettoinvesteringarnas bör inte 
överstiga 45 mnkr under mandatperioden). 

Mål för verksamheten 
• Fullmäktige har beslutat om 3 övergripande mål för verksamheten. 
• En samlad redovisning av nämndernas måluppfyllelse har tillförts 

rapporten i år genom cirkeldiagram per nämnd och totalt. 
• Målanalysen är bristfällig, bland annat beroende på avsaknad av aktuella 

mätvärden. 

PwC 
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God ekonomisk hushållning - Bedömning 

Finansiella mål 
Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat endast 
delvis är förenligt med de finansiella målen som fullmäktige beslutat i budget 
2013· 

Av de fem målen uppfylls ett (nettoinvesteringar), två delvis (soliditet och 
underhåll) och två inte alls (resultat och nettokostnadsutveckling). 

Mål för verksamheten 
Det lämnas ingen samlad bedömning och motivering till av hur väl de tre 
övergripande målen uppnås i verksamhetsperspektivet. Därmed kan inte 
heller revisionen uttala sig om utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning 

PwC 
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I Projektledare och Uppdragsledare 
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Bilugul 

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. 

KL 9 kap 9 a § 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 
20 a § skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten och årsbokslutet. 

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

PwC 
2013-10-16 
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Bilaga 1,forts 
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 översiktligt bedöma ett urval av underlagen 
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

PwC 
2013-10-16 

12 



Bilaga 1,forts 
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 

Metod 
Granskningen har utförts genom: 
• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av relevanta dokument 
• Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den 

<?mfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa ett rättvisande resultat 
• <;?versiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året 
• Oversiktlig 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 substans granskning. 
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