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1. Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska

ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-

b).

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god.

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som god.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi vill lyfta fram följande iakttagelser:

Det bokförda värdet på aktieinnehavet i Gällivare Energi AB uppgår i kommunens

balansräkning till 24 mkr. Det synliga justerade egna kapitalet i bolaget uppgår till

21,3 mkr. Bolaget redovisar förlust 2013. Fortsätter det egna kapitalet att minska i

bolaget kan det bli aktuellt för kommunen att pröva om det bokförda värdet måste

skrivas ned i kommunens balansräkning på grund av varaktig värdenedgång.

Vi rekommenderar att kommunen fortsättningsvis redovisar de jämförelsestörande

posterna på egen rad i resultaträkningen, då det är sannolikt att sådana intäkter och

kostnader kommer att förekomma regelbundet och med stora belopp, bland annat

till följd av avtal med LKAB. En tydlig redovisning i resultaträkningen underlättar

för läsaren att första hur resultatet uppstått och förenklar beräkning av nyckeltal

exklusive jämförelsestörande poster.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för

kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare

regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal

redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings-

nämndens normering.

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för

årsredovisningens upprättande.

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas

på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2. Revisionsfråga och metod
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med

lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-

nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-

en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas

årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara

följande revisionsfrågor:

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-

hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens

utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet

med balanskravets regler?

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat

avseende god ekonomisk hushållning?

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses

följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

 resultaträkning

 kassaflödesanalys

 balansräkning

 sammanställd redovisning
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna-

den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål

för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.

Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har inte granskats inom ramen för

årsredovisningen utan ingår istället i granskningen av den övergripande

ansvarsutövningen.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det

innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-

perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt

ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-

håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt

som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att

bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.

Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att

andra än här framförda brister kan förekomma.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s

utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”.

Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår

av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt

eller delvis har följts. Granskningen har skett genom intervjuer,

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Rapportens innehåll har sakgranskats av kommunens ekonomichef.
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3. Granskningsresultat

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1. Förvaltningsberättelse

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet

överensstämmer med kraven i KRL.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning

Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.

Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste

åren.

Händelser av väsentlig betydelse och förväntad utveckling

Under Utvärdering av ekonomisk ställning nämns att budgeterade resultat- och

investeringsnivåer kommer att försämra den ekonomiska ställningen. Vidare

beskrivs under avsnittet Samhällsomvandlingen utförligt hur denna har påverkat

kommunen och vad som kommer att ske närmast.

Väsentliga personalförhållanden

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill

säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt är

åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal

uppgifter om personalen i form av diagram och övrig information.

Gemensam förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk-

samhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i

koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2.

Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer

I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions-

förpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges

föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel.



5 av 9
PwC

3.1.1.2. Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av

årets investeringar.

3.1.1.3. Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur

utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.

Nämndernas utfall, budgetavvikelse samt budgetavvikelsen redovisas nedan:

Driftredovisning per nämnd,

mnkr Utfall 2013 Budget

Budget-

avvikelse

Kommunfullmäktige 1 265 1 340 75

Revision 1 485 1 485 0

Valnämnd 14 29 15

Överförmyndarnämnd 1 135 1 230 95

Kommunstyrelsen 77 002 85 077 8 075

Miljö- och bygg 3 257 4 176 919

Lapplands Kommunalförbund 98 948 99 976 1 028

Service och Tekniknämnden,

skattefinansierad 93 908 93 910 2

Service och Tekniknämnden.

affärsverksamhet 0 0 0

Barn-, utbildning- och

kulturnämnd 266 670 267 231 561

Socialnämnden 429 632 430 431 799

Kommungemensamma

kostnader -62 113 20 148 82 262

Planenliga avskrivningar 43 042 43 178 135

Summa nämnderna 954 245 1 048 211 93 966

Den största avvikelsen står kommunstyrelsen som fick medel för

samhällsomvandlingen i december 2013.

Kommungemensamma kostnader har påverkats av LKAB-ersättningar och AFA-

medel. AFA-medel är svåra att budgetera eftersom beslut om återbetalning fattas

under pågående år av AFA. Detsamma gäller LKAB där det är svårt att fastställa när

i tiden ersättningar kommer och med vilket belopp. Detta styrs av flera avtal som

har tecknats med LKAB.

3.1.2. Balanskrav
Bedömning och iakttagelser

Vi instämmer i kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts.
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3.1.2.1. Balanskravsutredning

Kommunen har 82 mkr i resultat. Detta har reducerats med realisationsvinster 5

mkr, avsättning till resultatutjämningsreserv med 25 mkr. Återstående 52 mkr har

avsatts till pensionsreserv i balanskravsutredningen.

3.1.3. God ekonomisk hushållning
Bedömning och iakttagelser

Kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning att kommunen uppnår

god ekonomisk hushållning. Bedömningen ligger separat under egen rubrik i

årsredovisningen. Vi delar den uppfattningen.

3.1.3.1. Finansiella mål

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål

som fastställts i Kommunplan 2013-2015:

Finansiella mål, fastställda av fullmäktige Utfall 2013 Måluppfyllelse, KS

bedömning

Resultatet ska minst motsvara 0,5 % av

skatter och bidrag

Finansieringen av investeringar ska över
tiden ske med egna medel

8 %

Inga lån upptagna

Målet har uppnåtts

Målet har uppnåtts

Oförändrad utdebitering av kommunalskatt

under planperioden

Oförändrat på

22,55/skattekrona

Målet har uppnåtts

Avsättningar till pensionskapitalplaceringar

på minst 6 mkr

Avsättning har skett med 6

mkr

Målet har uppnåtts

De finansiella målen framgår tydligt av Kommunplan 2013-2015 och har redovisats

tydligt i årsredovisningen. Vi delar kommunstyrelsens uppfattning av

måluppfyllelse för varje delmål.
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3.1.3.2. Mål för verksamheten

Mål för verksamheten, fastställda av

fullmäktige

Utfall 2013 Måluppfyllelse, KS

bedömning

Avgifterna inom de affärsdrivande
verksamheterna ska vara 100%
självfinansierade.

Uppnått Målet har uppnått

Kostnaderna för sjukfrånvaron minskar Ökat med 407 tkr jämfört

med 2012. Oförändrad i

andel av total lönekostnad

Målet har delvis uppnåtts

Täckningsgraden för skattefinansierad
verksamhet ökar

Barnomsorg minskning

Vård och omsorg

minskning

Sport och simhallar

oförändrad

Målet har ej uppnåtts

Verksamhetsmålen framgår tydligt av Kommunplan 2013-2015 och har redovisats

tydligt i årsredovisningen. Vi delar kommunstyrelsens uppfattning av

måluppfyllelse för varje delmål.

3.2. Rättvisande räkenskaper
3.2.1. Resultaträkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i

enlighet med god redovisningssed.

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets

resultat.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos

(mnkr).

Resultaträkning Utfall 2013 2012 Skillnad

Verksamhetens intäkter 341 183 295 085 46 098

Verksamhetens kostnader -1 250 429 -1 218 777 -31 652

Avskrivningar -43 540 -42 762 -778

Verksamhetens nettokostnader -952 786 -966 454 -13 668

Skatteintäkter 905 559 870 216 35 343

Generella statsbidrag och utjämning 125 328 125 567 -239

Summa skatter och statsbidrag 1 030 887 995 783 35 104

Finansiella intäkter 6 165 6 019 146

Finansiella kostnader -2 156 -1 914 -242

Jämförelsestörande poster 0 0 0

Årets resultat 82 109 33 434 48 676
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Kommunen har inte redovisat jämförelsestörande poster som egen rad i

årsredovisningen utan lämnat upplysningar om dessa i not nr 9. Av denna not

framgår att de jämförelsestörande posterna uppgår till totalt 69 635 tkr. Dessa

består av: realisationsvinst 5 040 tkr, återbetalning av försäkringspremier från AFA

med 19 729 tkr, retroaktiv ersättning från LKAB med 46 333 tkr samt slutligen en

förändrad ränta som används vid beräkning av pensionsskulden med -1 468 tkr.

Vi rekommenderar att kommunen fortsättningsvis redovisar de jämförelsestörande

posterna på egen rad i resultaträkningen, då det är sannolikt att sådana intäkter och

kostnader kommer att förekomma regelbundet och med stora belopp, bland annat

till följd av avtal med LKAB. En tydlig redovisning i resultaträkningen underlättar

för läsaren att första hur resultatet uppstått och förenklar beräkning av nyckeltal

exklusive jämförelsestörande poster.

3.2.2. Balansräkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,

avsättning, skulder och eget kapital.

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.

Avsättningen till avfallsdeponi har ökat under året beroende på en stor mängd

mottaget miljöfarligt avfall. Någon nuvärdeberäkning av skulden har inte gjorts,

eftersom sluttäckning beräknas ske under 2015.

Det bokförda värdet på aktieinnehavet i Gällivare Energi AB uppgår i kommunens

balansräkning till 24 mkr. Det synliga justerade egna kapitalet i bolaget uppgår till

21,3 mkr. Bolaget redovisar förlust 2013. Fortsätter det egna kapitalet att minska i

bolaget kan det bli aktuellt för kommunen att pröva om det bokförda värdet måste

skrivas ned i kommunens balansräkning på grund av varaktig värdenedgång.

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är

fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i

KRL.



3.2.3. Kassaflödesanalys
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-

teringar.

Noter finns i tillräcklig omfattning.

Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av

årsredovisningen.

3.2.4. Sammanställd redovisning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens

ekonomiska ställning och åtaganden. Konsolideringen av underliggande enheter

har beskrivits på ett korrekt sätt.

Vi bedömer att kommunen i övrigt har följt KRL:s( Lagen om kommunal

redovisning) krav såväl avseende 8.1 som 8.2.

3.2.5. Tilläggsupplysningar
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i

övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed.
2014-03-19

__________________________ ___________________________
Conny Erkheikki Hans Forsström
Projektledare Uppdragsledare
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