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1

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten
per 2017-08-31 Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalande avges i
revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin
bedömning.
Kommunen följer inte 5 kap 4 § KRL gällande redovisning av pensionsutbetalningar. Vi
bedömer att den finansiella redovisningen i delårsrapporten, förutom vad gäller
pensionsredovisningen, i huvudsak är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
redovisning och god redovisningssed för kommuner och landsting, se avsnitt 4.2.
Vår samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de
uppsatta målen för god ekonomisk hushållning, se avsnitt 3.2.4

2

Inledning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten
per 2017-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna uttalanden avges i
revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin
bedömning.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med
de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Syftet med granskningen är även att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting.

1

Kommunallag (1991:900)
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2.2

Avgränsning
Granskningen omfattar delårsrapporten 2017-08-31
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrev3.
Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål.
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.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:


Kommunallag och kommunal redovisningslag, KRL



God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL



Interna regelverk och instruktioner



Fullmäktigebeslut

Vi har även bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4

Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsen.

2
3

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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2.5

Projektorganisation/granskningsansvariga
Granskningen har genomförts under ledning av Marlene Olsson auktoriserad revisor.
Rapporten är saklighetsgranskad av Per Nilsson, ekonomichef och Ingrid Lyxell
redovisningsansvarig.

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 avstämning och verifiering av väsentliga balansposter mot specifikationer med tillhörande underlag i den omfattning som krävs för bedömning av fullmäktiges finansiella mål.



Översiktlig analys av resultaträkningen.

3

Resultat av granskningen

3.1

Anvisningar och styrdokument
I KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta
en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s högst åtta
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska
behandlas av fullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.
Åre kommun har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti.
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3.2

Bedömning utifrån fullmäktiges mål
Bakgrund
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.

Finansiella mål
Utvecklingsplanen omfattar två finansiella mål som har betydelse för god ekonomisk
hushållning.
Kommunfullmäktiges ekonomiska mål

Utfall per 2017-08-31 enligt
delårsrapporten

År 2016 ska soliditeten vara minst 20 % inkl.
pensionsförpliktelserna

35,4 %

Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 % av
skatte- och bidragsintäkterna.

5,1 %

Kommunstyrelsen bedömer att båda målen kommer att klaras.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning avser


Ökad servicegrad



Antalet invånare ska öka med 125 personer jämfört med 1 november 2016



Samhällsbyggandet ska styras mot en ekologiskt hållbar utveckling



Implementering av Lean I våra verksamheter ska vara påbörjad



Frisknärvaro i kommunen ska vara minst 94,7%

I delårsrapporten finns ett antal mått kopplade till dessa mål, t.ex. för ökad servicegrad
anges måtten tillgänglighet via telefon och e-post, bemötande i epost, Nöjd kund index
INSIKT samt förbättrad tillgänglighet telefoni. Eftersom målet är att öka servicegraden
har det målsatta värdet satts till 1 % högre än motsvarande värde för år 2016. Av
utvecklingsplanen framgår att två av tre mått ska vara uppfyllda för att målet ska anses
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som uppnått. Även målet Samhällsbyggandet ska styras mot en ekologiskt hållbar
utveckling innehåller flera mått kopplat till målet, men där ska samtliga mått vara
uppfyllda för att målet ska anses som uppnått.
Bedömningen av målen visualiseras med symboler i rött, gult och grönt, där grönt
representerar att målet beräknas att klaras. Till detta finns pilar som ska visa skillnaden
mot det föregående mättillfället. Det finns även text som beskriver kommunstyrelsens
bedömning av effekterna av de åtgärder som vidtagits. Vissa av måtten, som är
underlag till bedömningen av målen, redovisas i en egen tabell med utfallet från T3
2016, T1 2017 samt ett värde för T2 2017. För ett av dessa mätvärden är resultatet
detsamma som för T3 2016 då någon ny mätning inte har skett.
Kommentar
Vi bedömer att kommunstyrelsen i delårsrapporten jämfört med föregående år har gjort
vissa förtydliganden för att tydligare beskriva bedömningen av målen. Vi anser dock att
det även bör framgå av delårsrapporten hur många av måtten som ska vara uppfyllda
för att målet ska anses uppnått. Vad vi förstår fortsätter utvecklingsarbetet med målen.

Sammantagen bedömning
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt
med de mål som fullmäktige beslutat om med betydelse för god ekonomisk
hushållning.

4

Delårsrapporten i övrigt

4.1

Innehåll
Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för
utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång.
Uppgift ska lämnas om:



sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och
ställning
sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under
rapportperioden eller efter dennes slut.

RKRs rekommendation 22 gäller från räkenskapsåret 2014. Syftet med rekommendationen är att ange minimikraven för innehållet i en delårsrapport och principerna för
bedömning av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten, och hur dessa ska
värderas.

Delårsrapport 2017.docx
© 2017 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 Public

Åre kommun
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31
KPMG AB
2017-11-07

Kommentar
Sammantaget bedömer vi att delårsrapporten i huvudsak följer RKRs
rekommendation 22. Borgensförbindelser redovisas endast i not men bör även framgå i
anslutning till balansräkningen. Vi rekommenderar att detta ses över till nästa år.

4.2

God redovisningssed
Åre kommun redovisar pensionsskulden i sin helhet som en avsättning i
balansräkningen. Den s.k. fullfonderingsmodellen är inte förenligt med den i KRL
föreskrivna blandmodellen.
Kommentar
Kommunen följer inte 5 kap 4 § KRL gällande redovisning av pensionsutbetalningar.
Kommunen redovisar 208 mkr som avsättning i balansräkningen i stället för som en
upplysning (ansvarsförbindelse) utanför balansräkningen. Kommunens redovisning av
pensioner innebär också att prognosen för årets resultat är 2,9 mkr högre redovisat än
om lagen följts. Vi noterar att avvikelsen framgår av sidfot till balansräkningen samt att
hänsyn till resultateffekten enligt ovan har tagits vid balanskravsberäkningen. Eftersom
felen är av betydande storlek bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild
och därför bör rättas. I detta sammanhang vill vi dock notera att det finns ett förslag till
en ny kommunal redovisningslag baserad på utredningen ”En ändamålsenlig
kommunal redovisning4” som föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska
redovisas i balansräkningen enligt fullfondsmodellen.

4.3

Balanskravet
Balanskravsavstämning redovisas i anslutning till driftsredovisningen. Det
prognostiserade resultatet enligt balanskravsavstämningen uppgår till 35,6 mnkr.
Eftersom balanskravsutredningen ska innehålla endast vissa rader, och inga rader får
läggas till är kommunens balanskravsredovisning i likhet med tidigare år inte
förenlighet med gällande principer.

4

SOU 2016:24
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4.4

Resultaträkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för
Belopp i mnkr

Utfall
2017-08-31

Prognos
2017 per
2017-08-31

Budget
2017

Utfall
2016-12-31

Verksamhetens nettokostnader

-394,4

-627,1

-632,6

-562,3

Förändring i %, jmf med
föregående år

11,1%

9,0%

Skatteintäkter och statsbidrag

429,7

643,9

Förändring i %, jmf med
föregående år

7,5%

4,5%

2,2

2,3

2,6

0,5

37,5

19,1

11,1

54,8

Finansnetto
Årets resultat

5,7%
641,1

616,6
8,4%

Kommentarer
Ett överskott med 11,1 mnkr fanns budgeterat för året. Utfallet blev ett betydlig högre
överskott än budgeterat där samtliga nämnder gör en positiv avvikelse mot budget.
Främsta förklaringen till det, som påverkar de flesta nämnder, är vakanser och ej
tillsatta tjänster till följd av svårigheter med rekrytering, samt ej utnyttjade medel där
nämnderna inte hunnit med att genomföra alla budgeterade aktiviteter delvis till följd av
ovan nämnda vakanser. Vidare förklaras ökningen av att tidigare avsättning för
nedskrivning avseende LSS om 2,2 mnkr har återförts då någon risk inte längre
föreligger samt förändring av pensionsavsättningen som påverkat resultatet positivt per
170831 om 1,9 mnkr.
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4.5

Balansräkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse.
Belopp i mnkr
Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Redovisad soliditet
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

Kommunen
2017-08-31
2016-12-31
788,9
279,3
35,4%
318,1
145,1
219,2%

780,0
241,8
31,0%
334,4
176,7
189,2

Till i stort sett samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats.
Kommentar
Vi har noterat att eftersläpningar finns avseende kommunens återsökshantering
avseende HVB hem och IFO samt att ingen avstämning skett av
stadsbidragsfordringar, avseende HVB hem och IFO, och erhållna medel.
Vidare så har aktivering skett av reparationer av kommunhuset och
komponentindelning är genomförd. Dock har ingen bedömning utförts av eventuella
utrangeringar till följd av aktiveringen. Kommunen gör bedömningen att det inte skulle
kunna leda till någon större resultatpåverkan, vi gör ingen annan bedömning.
Pensionsåtagandet redovisas i sin helhet i balansräkningen, se avsnitt 4.2. Skulden
baseras på en prognos för 2017-08-31.

4.6

Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen Åre Hus AB (ägarandel
100 %) och Åre Kongress AB (69 %) samt det vilande helägda bolaget Åre Strand
Aktivitets AB. Vi har inte närmare granskat den sammanställda redovisningen.
KPMG, dag som ovan

Marlene Olsson
Auktoriserad revisor

Lars Skoglund
Auktoriserad revisor

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor
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