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För kännedom: Kommunfullmäktige i
Partiernas gruppledare Gällivare kommun
Kommunstyrelsen

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2013-08-31

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2013-08-31
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Vår bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges
behandling av densamma.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit
begränsad i omfattning med inriktning på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Vi bedömer
att:

Det redovisade resultatet för perioden är 64,6 mnkr. Undantar man intäkter av engångskaraktär är resultatet 26,7
mnkr. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 70,7 mnkr. Undantar man intäkter av engångskaraktär
justeras prognosen till -13,3 mnkr. Prognosen för det underliggande resultat är svag och balanskravet uppnås
endast genom intäkter av engångskaraktär i form av återbetalning av försäkringspremier och ersättningar från
LKAB. Prognosen innebär dock att resultatutfallet de sista fyra månaderna ska falla kraftigt. Vidare bedömer vi
att kommunens ekonomiska ställning är mycket stark. Gällivare har inga andra skulder än
pensionsförpliktelserna och har dessutom avsatta medel för framtida utgifter.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:

- Det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är
upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Till kommande år bör dock
fastighetsavgiften periodiseras på annat sätt.

- Vår bedömning är att de ekonomiska utfallen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushushållning i ett finansiellt perspektiv.

- Vår bedömning är att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning.

Avslutningsvis rekommenderar vi att kommunstyrelsen tar initiativ till att utveckla målen för god ekonomisk
hushållning, samt att fortsatt arbeta med att korta ned delårsrapporten.
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