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Granskning av årsredovisning 2016

1. Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av Verksam-
heten, verksamhetcns finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-
b). Från det redovisade resultatet om 52,4 mnkr har realisationsxrinster om

1,2 mnkr dragits av och balanskravsresultatet uppgår således till 51,2 mnkr.

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och finansi-
ella mål som fullmäktige har angivit i 2016 års budget. Samtliga finansiella mål
uppnås under 2016. Av de nio verksamhetsmålen uppnås fyra under 2016, tre mål
uppnås delvis, två mål uppnås ej.

Vad gäller de mål som inte anses uppfyllda redovisas det i årsredovisningen några
förslag på åtgärder som kommer att vidtas för att kommunen ska arbeta vidare för
uppnå målen.

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen för 2016 uppfylld.

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse för 2016 delvis uppfylld.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi-
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
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Granskning av årsredovisning 2016

2. In ledmng

2.1. Bakgrund
I den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerasexternredovrisningenför kom-
muner och landsting. Ilagenfinns bestämmelserom årsredovisningen.Vitlare re-
gleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådetför kommunal redo-
visning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrädetoch Bokförings-
nämndens normering.

Revisionsobjektär Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för
årsredovrisningensupprättande.

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas
pä det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2. Revisi0'n5;frc‘iga och metod
Revisorernahar bl. a. till uppgift att pröva om räkenskapernaär rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedömsom årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning (kap 3 —8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-
nallagen (gzga)avgeen skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningenskabiläggasårs-
bokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, skabesvara
följande revisionsfrågor:

I Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetensutfall, verksam-
hetensfinansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avsesutfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiskaramar.

o Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuellaunderskott i enlighet
med balanskravetsregler?

0 Är årsredovisningensresultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat av-
seendegod ekonomisk hushållning?

o Är räkenskapernai allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avsesfölj-
samhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

0 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

o resultaträkning

o kassatlödesanalys

o balansräkning

0 sammanställd redovisning

k
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Granskning av årsredovisning 2016

Bilagor och specifikationer till årsrcdovisningeris olika delar har granskats.

Vi har ävenbedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna-
den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningenär förenligt med de Inål
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige 'beslutatom. Granskning av re-
sultatsanlmanställnijlg för Vrå-verksamheten och rcnhållningsvcrk-
samheten omfattas inte av denna granskning.

Vidare har vi ocksåinom ramen för granskningen av årsredovisningenbedömt
nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmåiktige.
Granskningen baseraspå nämndernas rapportering till fullmäktige såsomden pre-
senterasi årsredovisningen

Granskningen har utförts enligt god revisionssedför kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningeni allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menasatt årsredovisningeninte inne-
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningenomfattar därför att be-
döma 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. Vårt uppdrag omfattar inte engranskning
och prövning om den interna kontrollen som görs inom Iiämnderna är tillräcklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommu-
nens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssedmed ut-
gångspunkt i SKYREVzsutkast "Vägledning för redovisningsrexrisioni kommuner
och landsting". Vägledningenbaseraspå ISA (International Standardson Auditing).
Som framgår avvägledningen kan implementeringen skesuccessivtvarför tillämp-
liga ISA helt eller delvis har följts beroendepå om vägledningenhar beaktats i årets
revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning,
granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.

Vår granskning ochvåra synpunkter baseraspå det utkast till årsredovisning som
presenteradesden 29 mars 2016.Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen
den 4 april 2017och fullmäktige behandlar årsredovisningenden 24 april 2017.
Rapportens innehåll har sakgranskatsav ekonomichef, controller och redovisnings-
ekonom.

2.3. Revisionsicriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningensom enligt 8
kap 18 § KL ska godkännasav kommunfullmäktige.
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Granskning av årsredovisning 2016

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

0 Kommunallagen

o Kommunal redoiøisningslag

o Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning

o Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning

k
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Granskning av årsredovisning 2016

3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och elco»
nmnislca ställning

3.1.1. FO'2'val!nz'ngsl)er'é1'ttelse

3.1.1.1. (Översiktöver utvecklingen av verksamheten
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberåttelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmermed kraven i KRL.

Förvaltningsberättelsen skulle vinna på att inkludera enövergripande analysav
nämndernasverksamhet och resultat per nämnd eller verksamhet.Verksamhetsbe»
rättelserna från nämnderna kan då tasbort ur årsredovisningenoch istället följa
med som enbilaga. Fullmäktige beslutar sedanom årsredovisningen,men inte om
nämndernasverksamhetsberättelserdå nämnderna redanbeslutat om dessa.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Analysen av årets resultat och den ekonomiskaställningen ger en rättvisande bild.
Föivaltningsberättelsen beskriver ocksåkort hur ekonomin Litvccklatsdenärmaste
åren.

Prognossäkerhetenhar förbättrats jämfört med föregåendeår, i vart fall beträffande
driftredovisningen. I samband med delårsbokslutet prognostiseradesett överskott
om 50,9 mkr som i bokslutet redovisastill 54,3 mkr. I bokslutet redovisadenämn-
derna sammantagetett positivt resultat om 32,1 mnkr, enökning med 2,0 mnkr.
Även dennaprognosavvikelscfår ansesrimlig.

Vad gêillei'investeringarna såvisar de på en större avvikelse.Utfallet visadepå en
investcringsvolyrmom 109,6 mkr vilket är enavvikelseom 24,1 mnkr mot den års-
prognos som lämnades i delåret.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunallagens4 kapskallförvaltningsberättelseninnehållaenutvärdering
av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen återfinns en utvär-
dering av den ekonomiska ställningen för åren 2013-2016.

Kommunen har åren 2015 och 2016 haft godaekonomiskaöverskott och Soliditeten
har stärkts från 49% år 2014 till 53% år 2016.

Händelser av väsentlig betydelse
Iföwaltningsbcrättelsen redovisasi väsentliga händelsersom inträffat under och
delvis efter räkenskapsåret.

k
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Granskning av årsredovisning 2016

Förväntad utveckling
Under rubriken ”Framtiden” i förvaltningsberättelsen redovisasden förväntade
utvecklingen inom Salakommun och de utmaningar som finns. Detta finns ävenför
respektive nämnd i derasverksamhetsberättelscr.

Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisasenligt KRL 4:1a, d.v.s.
frånvaron specificeraspå lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt ålders-
indelad. I övrigt lämnar den personalckonomiska redovisningen ett flertal uppgifter
om personalen i form av diagram och verbal information. sjukfrånvaron har ökat
för femte året i rad från 5,6 % 2015 till 7,9 % under 2016.

Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samladekommunala verk-
samhetensorganisation och särskilda upplysningar om ekonomi ochverksamhet i
koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2.

Pensionsredovisning
I förvaltningsberättelsen redovisasupplysningar om pensionsmedeloch pensions-
förpliktelser i enlighet med RKR 7.1som en del avuppföljningen av fullmäktiges
föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel.

Upplysningar har ävenlämnats i årsredovisningen om särskild avtalspensionoch
visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1.Upplysningar lämnas dels i redovisnings-
principerna och dels i not 19.

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av
verksamheten
Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål.
Kommentarer kring måluppfyllelse vad gäller god ekonomisk hushållning kommen-
teras separat i avsnitt 3.1.3. I avsnittet ” Nämndernasverksamhetsberättelse”avslu-
tas varje nämnds avsnitt med verksamhetsstatistik för åren 2014, 2015 och 2016.

För kommunen som helhet redovisasfinansiella nyckeltal och personalstatistik. I
förvaltningsberättelsen finns enbeskrivning av kommunens styrmodell.

3.1.1.2. 1nvesteringsredovisu mg
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar.

Investeringarna redovisasper nämnd och lämnar upplysningar om nettoutfall och
jämförelse mot budget. Vidare redovisasi en tabell i förvaltningsberättelsen större
investeringsprojekt som pågår över flera år där totala nettoinxresteringenunder åren
2014-2016 kan utläsas.

I nämndernas verksamhetsberättelsekommenteras investeringarna. Samhällsbygg-
nadskontoret svarar för den största andelen av investeringarna. Iiör de större inve-
steringarna redovisasbudget, utfall och budgetavvikelse.Dessakommenteras äveni
löptext.

ik
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Granskning av årsredovisning 2016

Utfall mot budget visar på en avvikelse på 69,0 mnkr (59,1 mnkr för 2015), varav

merparten avser ej genomförda investeringar hänförliga till Samhällsbyggnadskon-
toret. Avvikelsen mot budget är något större än 2015, men liksom tidigare år påpe-
kar vi vikten av en mer preeiserad investeringsbudgetering utifrån vad efter vad
som är realistiskt att utföra under kommande år. Nuvarande förhållanden kan medr

föra att felaktiga långfristiga lån tas för att möta utbetalningar som inte blir av då
investeringar skjuts på framtiden eller försenas.

3.1.1.3. Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att (lriftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.

Nämndernas budgetavvikelse samt prognosavvikelse för prognos upprättad i au-
gusti 2016 redovisas i tabellen Iiedan.

 
  1;,   

Kommunstyrdfstfii I87 186 I i 6
Kullur- oich fritidsnänid 43 43 -I 43 O

Skolnämnd 465 477 -13 467 -2

Vârd- och omsorgsnämd 463 482 -l9 465 -l

Överförmyndare 3 3 -I 3 -l
Revision I I 0 I 0

Summa: i' I61 1 I93 -32 1153 2

I nämndernas verksamhetsberättelser återfinns ett avsnitt ”Ekonomisk” där kom-

mentarer kring driftsresultatet återfinns. From. 2015 används en ny blankettmall
för nämnderna, i vilken resultat både utifrån resultaträkning och verksamhetsom-
rådesnivå redovisas.

Skolnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget om 13 mnkr. Stor del av
avvikelserna härrör till de statsbidrag som erhållits i form av flyktingstöçl samt åter-
sökta medel för merkostnader runt mottagandet.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott _iämfört med budget om 19
mnkr. Överskottet är huvudsakligen hänförligt till de statsbidrag som erhållits
kopplade till integration.

De ackumulerade överskotten i VAwverksaInheten uppgick vid föregående års bok-

slut till 9,9 mkr. Under året har detta överskott redovisats som en skuld till abon-
nenterna. I och med detta har intäkterna minskats med 9,9 mkr.

k
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Granskning av årsredovisning 2016

3.1.2. Balanskrav
Bedömning och iakttagelser
Vi instämmer kommunens bedömning av att balanskravethar uppfyllts. Från det
redovisade resultatet om 52,4 mnkr har realisatioxisxrinstei* om 1,2 mnkr dragits av
ochbalanskravsresultatet uppgår såledestill 51,2mnkr.

Avstämning av årets resultat enligt balanskravetsbestämmelserhar skett enligt 4
kap KRL.

3.1.3. God elconomislc hushällniizg
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att de finansiella målen för 2016 är uppfyllda.

Vi bedömer att verksamhetsmålenför 2016 är delvis uppfyllda. Av de nio verksam-
hetsmålen uppnås fyra under 2016, tre mål Llppnåsdelvis, två mål uppnåsej.

Årsredovisningen är upprättad utifrån kommunens styrmodell och utgår från per-
spektiven:

o Hållbart samhälle

o Medborgare

I Medarbetare

o Iâlkonomi

Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som helhet, dels för
samtliga nämnder. För varje Inål sätts indikatorer som mäter Inåluppfyllelsen.

Iförvaltningsberättelsen gesen analysav måluppfyllelsen för samtliga perspektiv
för kommunen som helhet. Dessutomredovisasvarje nåmnds Inåluppfyilelse kort-
fattat. En indikatorsammanställning där utfall för varje indikator under åren 2014,
2015 och 2016 följs upp ñnns som bilaga till årsredovisningen.

3.1.4. Finansiellu :nål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fast-
ställts i sambandmed budget för 2016.

Sala kommun 8 av 12
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1 %
av skatteintäkter, generella statsbi-
drag och utjämning

Ökningen av skatteintäkter, statsbi-
drag, utjämning är större än netto-
kostnadsökuingen.

Nälnuderna bedriver verksamheten
inom beslutade anslag.

Granskning av årsredovisning 2016

:motsvarar 4,2 av

skatter och generella statsbidrag.

Nettokostnadsökningen uppgår till
5,4 % och ökningen av skatteintäku
ter, statsbidrag och utjämning till
(9,6%.
Overskottet under 2016 uppgår till
32,1 mnkr. Kommunstyrelsen visar
dock ett underskott om 0,8 mnkr.

Målet uppfylls.

Målet uppfylls.

Vi delar kommunens bedömning att de finansiella målen har uppfyllts.

3.1.4.1. Mä] för verksamheten

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldolcument för 2014-2016, måltexten för
samtliga perspektiv återfinns i strategisk plan. De fyra perspektiven är kommunge-
mensamma och gäller dels för kommunen, dels för samtliga nämnder. I förvalt-
ningsberättelsens avsnitt "Målavstämning - God ekonomisk hushållning” redovisas
för kommunen som helhet varje mål, grad av måluppfyllelse samt kommentarer
kring varje perspektiv. I bilagan "Indikatorsammanställning" finns mer information
om värdet på de indikatorer som används för att värdera Inäluppfyllelsen. Med bila-
gan blir redovisningen mycket bra, här finns nyckeltal m.m. och det är enkelt att se
vad som ligger bakom bedömningen av måluppfyllelsen. Vidare redovisas även
nämndernas bidrag till måluppfyllelsen i avsnittet.

I tabellen nedan visas kommunens totala måluppfyllelse.

Hållbait samhälle

Medborgare

Medarbetare

3 1

3 1

3 2

 
2

1 1

l

Vad gäller de mål som inte anses uppfyllda redovisas det i årsredovisningen nâgra
förslag på åtgärder som kommer att vidtas för att kommunen ska arbeta vidare för
uppnå målen.

*n
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Granskning av årsredovisning 2016

3.1.5. Nämndernas redovisning nu sitt uppdrag
Av KL 3: 15framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina
uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen ochformerna
för den.

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att nämndernas redovisningar innehåller redovisning av utfallet av
åretsverksamhet i förhållande till fastställda Inål och riktlinjer samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.

Nämndernas redogörelseföljer i stort sammarubriksättning; Sammanfattning året
som gått, organisation, viktiga händelser året som gått, ekonomi, Inålavstätnning,
framtiden samt verksamhetsfakta.

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 redovisningssetl.

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

Nedan redovisasresultaträkningens utfall jämfört med föregåendeär, budget 2016
och prognos upprättad i augusti 2016.

.i .
Verksa

 
            

 ietensinläkler mi] _ U 309 i 3-59 i L152: 

Jämlörciscstörcnndcintäkter 0 li] 0 0

Verksamhetenskostnader -I 535 -1 395 -l 495 -I 584

Avskrivningar -Si -43 -S3 -SI

Verksamhetensnellukoslnadcr -1 I86 -l 125 -l [94 -I 184

Skatlcintaktcr 933 893 939 929

Generellastatsbidragochtttjänttiirtg 305 269 277 305

Finansiellaintakter 6 4 3 5

Finansiellakostnader -5 S -3 -5

Resultatföre extraertl poster 52 33 18 SI

Jjxlraordinäraposter 6

.Åretsresultat 52 39 I3 51

Årets resultat uppgick till 52,4 mnkr. Resultatet är 35,0 mnkr högre jämfört med

budget. I verksamheternasnettokostnader redovisasett sammantagetöverskott för
nämnderna om 32,1 mnkr. Tilläggsanslagom 1,0mnkr har delats ut under året.

Intäkterna från skatteintäkter, bidrag och utjämning är 21,7mnkr högrejämfört
med budget och finansnetto 4,4 mnkr bättre.

ik
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Granskning av årsredovisning 2016

De största avvikelserna inom nämnderna återfinns på Skolnämnden och Vård- och
omsorgsnämnden med ett överskott o1n 13 respektive 19 mnkr.

Likviciationen av Sala Industrifastigheter AB (SIFAB) under 2015 påverkade det
årets resultat positivt med 5,8 mnkr. Denna intäkt redovisades som extraordinär.

3.2.2. Balansréilcning
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital.

Balansräkningeri är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på koInponentavskrivning av kommuv
nens materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Under 2015 har kommunen överh
gått till att tillämpa komponentavskrivning på sina anläggningstillgångar. Denna
övergång har medfört att kommunens egna kapital har reducerats med 25,7 mnkr.

Avsättningai' för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i KRL vilket
medför att pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som en ansvarsför-
bindelse.

Kommunens exploateringsreciovisning redovisas vid sidan av invcsteringsredovis-
ningen. Som omsättningstillgång redovisas de tillgångar som är färdiga för avytt-
ring (värderade till anskaffningsvärdet). Under året har överskottet från försäljning
av tomtmark uppgått till 5,9 mnkr.

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är full-
ständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL.

3.2.3. Kassqflöalesarialys
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen i allt väsentligt redovisar kommunens finansie-
ring och investeringar. Noter finns över ej rörelsekapitalpåirerkande poster samt
kassaflöde från investeringar. För att öka förståelsen skulle kassaflödesanalysen
kunna kompletteras med notcr över poster som inte enkelt kan härledas ur befmt_
liga ilppgifter såsom exempelvis förändring av kortfristiga skulder där bidraget till
infrastrukturella investeringar dragits av och lagts på egen rad.

Överensstâimmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovis-
ningen.
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3.2.4. SamIn(1nstc'1'rlIdredovisning]
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild avkommunens
ekonomiska ställning och åtaganden.KRLzskrav Lippfylltssåvälavseende8.1som
8.2 samt att rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning har följts.

Den sammanställda redovisnings ska enligt RKR:s rekommendation 8.2 upprättas
med kommunens redovisningsprinciper som grund. Om koncernföretagensredo-
visningsprincipei' avviker ska dessaomräknas. I den sammanställdaredovisningen
har inga justeringar gjorts för att hantera eventuellaskillnader i redovisningsprin-
ciperna.

3.2.5. Tilläggsupplysningar
Bedölnning och iakttagelser
Vi bedömer att årsredovisningenstilläggsupplysningai*uppfyller KRL:s krav och i
Övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed,innebärandeatt:

o Tillämpade redovisningsprineiper beskriver varje särskild redovisninge-
princip och eventuella förändringar av dessasom årsredovisningensintres-
senter mästekänna till för att rätt förstå årsredovisningensinnehåll.

o Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- ochbalans-
räkning samt kassaflödesrajaportspecificerasoch preciserasi notupplys-
ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god re-
dovisningssedi övrigt.
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