Revisorerna

2019-04-08

Kommunstyrelsen
För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning
Revisionen har genom KPMG översiktligt granskat bokslut och årsredovisning
per 2018-12-31, se bifogad rapport.
Vi önskar få kommunstyrelsens yttrande med anledning av de slutsatser som finns
redovisade i sammanfattningen senast den 2 september 2019. Av svaret bör det framgå
vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Yttrandet kan lämnas till Lena Medin, KPMG, Box 476, 851 06 Sundsvall eller via
mejl lena.medin@kpmg.se.

FÖR ÅRE KOMMUNS REVISORER

Pär Hedman
Ordförande

Anitha Olofsson
Vice ordförande

Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2018-12-31
Granskningsrapport
Åre kommun

KPMG AB
2019-04-08
Antal sidor 14

© 2019 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 Confidential

Åre kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31
2019-04-08

Innehållsförteckning
1

Sammanfattning

2

1.1
1.2

Räkenskaperna och årsredovisningen
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

2
2

2

Bakgrund

3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Syfte och revisionsfråga
Revisionskriterier
Metod och avgränsningar
Ansvarig nämnd
Projektorganisation/granskningsansvarig

3
3
3
4
4

3

Resultat av granskningen

5

3.1
3.2
3.3
3.4

Årsredovisningen
Redovisningsprinciper
Balanskrav
Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk
hushållning
Resultaträkning
Balansräkning
Iakttagelser från granskningen
Iakttagelser vid granskning av intern kontroll
Kassaflöde
Investeringsredovisning
Sammanställd redovisning

5
5
6

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Granskning av bokslut och årsredovisning 2018.docx
© 2019 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification KPMG Confidential

7
9
10
11
12
12
12
13

i

Åre kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31
2019-04-08

1

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning
för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL 1 bedöma om resultatet i årsredovisningen
är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt
underlag för revisionsberättelsen.

1.1

Räkenskaperna och årsredovisningen
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
Kommunen följer inte 5 kap 4 § lag om kommunal redovisning (KRL) gällande redovisning av pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 199,5 mnkr som avsättning i
balansräkningen i stället för som en upplysning utanför balansräkningen (ansvarsförbindelse). Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets resultat är
6 mnkr högre redovisat än om lagen följts. Vi noterar att avvikelsen framgår av
redovisningsprinciperna samt att hänsyn till resultateffekten enligt ovan har tagits vid
balanskravsberäkningen, vilket dock inte är förenligt med RKR.
Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och därför bör rättas, se avsnitt 3.1.

1.2

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Vår sammantagna bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
med de mål som fullmäktige uppställt.
Vi noterar att kommunstyrelsen beslutat om ändringar i måtten kopplat till de effektmål
med betydelse för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställt. Vi
anser att alla ändringar i mål och mått som fullmäktige fastställt ska beslutas av
fullmäktige.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen verkar för att införa sådana verksamhetsmål
med betydelse för god ekonomisk hushållning som mäter effektiveten i kärnverksamheten.
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2

Bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning
för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i
kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas
utformning av revisionsberättelsen.

2.2

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt
väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande
revisionskriterier:

— Kommunallag och kommunal redovisningslag
— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

— Interna regelverk och instruktioner
— Fullmäktigebeslut

2.3

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL 2 och Skyrev 3. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen
av årsredovisningen omfattar:
•

Förvaltningsberättelse

•

Resultaträkningen

•

Balansräkningen

•

Kassaflödesanalysen

•

Sammanställd redovisning

•

Tilläggsupplysningar.

2
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Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi
förlitat oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi
har i vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning.
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
— Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker
— 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 samt
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag.

— Översiktlig analys av övriga poster.

2.4

Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.
Rapporten är faktagranskad av ekonomichef Per Nilsson och redovisningsansvarig
Ingrid Lyxell.

2.5

Projektorganisation/granskningsansvarig
Granskningen har genomförts under ledning av Lena Medin certifierad kommunal
revisor och Kristoffer Bodin, auktoriserad revisor.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Årsredovisningen
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga
revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i
årsredovisningen.
Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag
till kommunens förvaltningsberättelse.
Kommunen följer inte 5 kap 4 § lag om kommunal redovisning (KRL) gällande redovisning av pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 199,5 mnkr som avsättning i
balansräkningen i stället för som en upplysning utanför balansräkningen (ansvarsförbindelse). Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets resultat är
6,0 mnkr högre redovisat än om lagen följts.
Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Vi har dock noterat en del fel av
redaktionell art som inte har justerats i den slutliga årsredovisningen.
Bedömning
Kommunen följer inte 5 kap 4 § KRL gällande redovisning av pensionsutbetalningar.
Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och därför bör rättas.
Redovisningen av pensioner strider även mot lag om kommunal bokföring och
redovisning 4 som börjar gälla från år 2019.

3.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
KRL och RKRs rekommendationer.
Det framgår av årsredovisningens förvaltningsberättelse och redovisningsprinciper att
kommunen avviker från KRL vad gäller redovisning av pensioner intjänade före år 1998
genom att ansvarsförbindelsen i likhet med tidigare år redovisas som avsättning.
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen,
med några undantag, i övrigt skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket
avses i överensstämmelse med KRL och RKRs rekommendationer.
I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via
intervjuer med redovisningschefen samt översiktlig avstämning av kommunens
årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer.
4
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Bedömning
Utöver vad som framgår under avsnitt 3.1 rekommenderar vi att kommunen förändrar
redovisningen för de områden där avvikelser finns mot RKRs rekommendationer, se
även nedan under avsnitt 3.7.

3.3

Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information 5 om beräkning och
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i
KRL och KL.
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar
kommunernas ekonomi.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Årets balanskravsresultat uppgår till 0,3 mnkr. Eftersom kommunen i strid
mot gällande lagstiftning redovisar pensionsavsättningen i balansräkningen men ändå
vill redovisa ett med andra kommuner jämförbart balanskravsresultat görs en justering i
balanskravsredovisningen genom att pensionsavsättning om 6,0 mnkr avräknas från
årets resultat om 0,5 mnkr.
I balanskravsutredningen föreslår kommunstyrelsen att 5,8 mnkr ianspråktas från
socialinvesteringsfond. Ur redovisningssynpunkt är posten varken en investering eller
en fond, och kommer därför att redovisas som ”öronmärkning inom eget kapital”.
Begreppet öronmärkning finns varken i lagstiftning eller i förarbeten men behandlas
bl a i SKLs skrift ”RUR i praktiken – resultatutjämningsreserv, balanskravsutredning”
från år 2013. RKR menar däremot i sin information från 2015 att inga andra rader än
de föreskrivna får ingå i beräkningen av balanskravsresultat.
Bedömning
Eftersom balanskravsutredningen ska innehålla endast vissa rader, och inga rader får
läggas till är kommunens balanskravsredovisning inte förenlighet med gällande
principer.
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3.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning
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 årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.
Kommunfullmäktige har i ”Utvecklingsplan 2018” fastställt två finansiella mål och fyra
verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsens sammantagna bedömning är att målen för en god ekonomisk hushållning inte uppnås då endast fyra av sju mål är uppfyllda per 2018-12-31.

3.4.1

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

Kommunfullmäktiges ekonomiska mål

Utfall
2018-12-31

År 2018 ska soliditeten vara minst 20 % inkl. pensionsförpliktelsen.

34 %

Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 % av skatte- och
bidragsintäkterna, men ska för åren 2018 - 2020 endast uppgå till 0 %
förutsatt att soliditetsmålet uppnås årligen.

0%

Till resultatmålet hör även mått gällande demografisk försörjningskvot och andel
förvärvsarbetande invånare. Båda dessa mått uppges klaras.
Kommunstyrelsens bedömning är båda finansiella målen har klarats.
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3.4.2

Verksamhetsmål
Verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning avser
•

Ökad servicegrad

•

Inflyttning och kapacitet för inflyttning ska öka jämfört med året innan.

•

Åre kommuns medarbetare agerar på ett ekologiskt hållbart sätt.

•

Ökad lean-mognad i våra verksamheter.

•

Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen tillsvidareanställda.

I årsredovisningen finns totalt 15 mått kopplade till dessa mål, t.ex. för ökad
servicegrad anges måtten tillgänglighet via telefon, bemötande i epost samt förbättrad
tillgänglighet telefoni. I utvecklingsplanen har fullmäktige fastställt måtten bemötande
telefoni och tillgänglighet e-post men dessa mått har strukits efter beslut i
kommunstyrelsen. Styrelsen har även sänkt målvärdet på måtten tillgänglighet telefoni
och förbättrad tillgänglighet telefoni. Övriga effektmål och mått överensstämmer med
utvecklingsplanen.
Bedömningen av målen visualiseras med symboler i rött, gult och grönt, där grönt
representerar om målet klaras. Vi har stickprovsvis följt upp utfall mot underlag.
Av de fem verksamhetsmålen bedömer kommunstyrelsen att två av målen har
uppnåtts medan övriga tre inte klaras. Enligt utvecklingsplanen ska alla mått vara
uppnådda för att nå upp till god ekonomisk hushållning. Enligt avstämningen uppfyller
inte målet ”Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen
tillsvidareanställda” detta villkor då det sistnämnda måttet inte klaras. Målet har trots
det bedömts som att det uppnås.
Bedömning
Vi noterar att kommunstyrelsen beslutat om ändringar i måtten kopplat till de effektmål
med betydelse för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställt. Vi
anser att alla ändringar i mål och mått som fullmäktige fastställt ska beslutas av
fullmäktige.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen verkar för att införa sådana verksamhetsmål
med betydelse för god ekonomisk hushållning som mäter effektiveten i kärnverksamheten.

3.4.3

Sammantagen bedömning
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att resultatet i årsredovisningen inte är förenligt
med de mål som fullmäktige beslutat om med betydelse för god ekonomisk
hushållning.
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3.5

Resultaträkning
Kommunen

Belopp i mnkr

Utfall
2018-12-31

Verksamhetens
nettokostnader

-676,0

Förändring i %, jmf med
föregående år
Skatteintäkter och
statsbidrag

Budget 2018

Prognos
2018 per
2018-08-31

Utfall
2017-12-31

-681,0

-671,5

-619,0

672,6

675,7

646,2

9,2
674,6

Förändring i %, jmf med
föregående år

4,4

Finansnetto

1,9

2,6

3,4

-0,1

Årets resultat

0,5

-5,8

7,6

27,1

99,9

100,9

98,9

95,8

Nettokostnader inkl.
finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidrag %

Beslutad budget visar ett nollresultat men i budgetkolumnen för årsredovisningen
räknas faktiskt utfall för kommunens sociala investeringsfond in vilket ger ett
budgeterat underskott på – 5,8 mnkr.
Prognosen per 2018-08-31 pekade mot ett överskott om 7,6 mnkr. Utfallet per
2018-12-31 uppgår till 0,5 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
redovisar i likhet med delårsrapporten en negativ avvikelse. Avvikelsen för barn- och
utbildningsnämnden har dock minskat från prognos -2,5 mnkr till -1,8 mnkr medan
socialnämndens underskott ökat från -1,8 mnkr till - 2,3 mnkr. Försämringen jämfört
med prognos ligger främst på samhällsbyggnadsnämnden, finansen och ofördelade
medel. Samtliga redovisar dock en positiv avvikelse.
Förklaringar till avvikelse finns under kommentarer till budgetutfall i
förvaltningsberättelsen.
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Koncernen
Belopp i mnkr
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter och
statsbidrag

2018-12-31

2017-12-31

-672,0

-613,5

674,6

646,2

-4,8

-6,9

Skatt

2,6

0,9

Årets resultat

0,4

26,7

100,3

96,0

Finansnetto

Nettokostnader inkl.
finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidrag

3.6

Balansräkning
Belopp i mnkr
Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Redovisad soliditet
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

Kommunen
2018-12-31

2017-12-31

807,5
274,7
34%
283,6
175,0
162%

796,1
274,2
34%
316,7
161,0
197%

Koncernen
2018-12-31 2017-12-31
1 547,2
270,2
17 %
329,0
198,2
166%

1 376,1
312,2
23%
332,4
210,7
158%

Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt. Ofta eftersträvas en soliditet på
20 - 30 procent.
Balanslikviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt. Som mått bör likviditeten
normalt uppgå till 100 procent, d.v.s. de tillgångar som på kort sikt kan omsättas i
pengar bör vara lika stora som de skulder som ska betalas på kort sikt.
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3.7

Iakttagelser från granskningen
Angående pensioner se avsnitt 3.1.

3.7.1

Materiella anläggningstillgångar
En genomgång av kontot för pågående investeringar visar att även om rutinerna har
förbättrats så finns projekt som inte aktiverats trots att de är tagna i drift.
Bedömning
Vi bedömer dock att avskrivningar på ej aktiverade investeringar som påbörjas försent
inte ha någon väsentlig påverkan på årets resultat och ställning.

3.7.2

Avsättningar för deponier
Avsättning för återställande av deponi har efter extern bedömning av kostnaden för
återställning beräknats till 13,6 mnkr vilket motsvarar en diskonterad kostnad för
återställning om 20 år.
Bedömning
Vi anser att hanteringen av avsättningen skett på ett korrekt sätt.

3.7.3

Stadsbidragsfordringar
Åre kommun redovisar 9,7 mnkr som fordran avseende rekvirerade (3,8 mnkr) samt ej
rekvirerade återsök (5,9 mnkr), förra året uppgick fordran till 12,1 mkr. Största delen
avser fordringar på Migrationsverket. Reservering har skett med 10 % - 22 % avseende
fordringar på Migrationsverket för att ta höjd för eventuella nekade återsök. Enligt
kommunens bedömning är inte någon del av återstående fordringar osäker.
Vi har inom ramen för denna granskning inte i detalj granskat att återsökning har skett
av samtliga kostnader.
Bedömning
Vi gör ingen annan bedömning.
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3.8

Iakttagelser vid granskning av intern kontroll

3.8.1

Generella IT kontroller
Vi har noterat att samtliga anställda på löneavdelningen har administratörsbehörighet i
personec. Risk finns att obehöriga ändringar sker av personaldata då ingen kontroll
finns för att uppmärksamma förändringar.
Vi rekommenderar att administratörsbehörighet begränsas till personalchefen
alternativt att lista med månadens förändringar plockas ut och attesteras av personalchefen.
Vi har noterat att beloppsgränser saknas i systemet för attest av leverantörsfakturor.
Risk finns att ej godkända kostnader belastar kommunen.
Vi rekommenderar att kommunen undersöker om beloppsgränser kan införas i
systemet.

3.9

Kassaflöde
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2.
Årets kassaflöde är negativt med – 51,7 mnkr och har minskat kommunens likvida
medel till 161,4 mnkr vid årets utgång.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 16,6 mnkr, årets investeringar
har belastat likviditeten med -59,8 mnkr och finansieringsverksamheten med
– 8,5 mnkr.

3.10

Investeringsredovisning
Årets investeringar uppgår till 70,9 mnkr jämfört med 294,7 mnkr som är budgeterade
medel inklusive medel som överförts från år 2017. Per den sista december 2018
kvarstår 219,6 mnkr i budgeten, varav 217,9 mnkr som föreslås flyttas fram till 2019.
Bedömning
Vi anser att i varje fall större poster i investeringsredovisningen bör framgå av
rapporten samt att avvikelser kommenteras.
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3.11

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med
RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en
sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.
Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska
personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av
rösterna i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns
dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller
balansomslutning.
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen Åre Hus AB (ägarandel
100 %) och det vilande helägda bolaget Åre Strand Aktivitets AB.
Bedömning
Från 2019-01-01 ersätter lag om kommunal bokföring och redovisning 6 (LKBR)
nuvarande lagstiftning vilket bland annat innebär en utvidgning av vilka juridiska
personer som ska ingå i koncernredovisningen. Ändringen innebär bland annat att
även juridiska personer där kommunen inte har ett betydande inflytande ska anses
vara ett koncernföretag om den juridiska personen har särskild betydelse för
kommunens verksamhet eller ekonomi.
Kommunen behöver utifrån den nya rekommendationen göra en bedömning om till
exempel Jämtlands Gymnasieförbund och även den under år 2019 bildande
pensionsstiftelsen har sådan betydelse.
Den nya lagen innebär också mer krav på upplysningar om koncernen.

2019-04-08
KPMG AB

Lena Medin

Kristoffer Bodin

Certifierad kommunal revisor

Auktoriserad revisor
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