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Granskning av årsredovisning 2017
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Granskning av årsredovisning 2017

1. Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för  utfallet  av verksam—
heten, verksamhetens finansiering och den  ekonomiska  ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi  i  balans (KI. 8:5 a—

b). Från det redovisade resultatet om 65 mnkr har realisationsvinster om

18,2  mnkr dragits av och balanskravsresultatet uppgår således till  46,8  mnkr.

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets— och finansi—

ella mål som fullmäktige har angivit i  2017 års budget. Tre av fyra finansiella mål

uppnås under 2017. Av de nio verksamhetsmålen uppnås tre under  2017, tre mål

uppnås delvis, tre 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  2017 delvis uppfylld.

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse för  2017 delvis uppfylld.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi—

sande räkenskaper oeh är upprättad enligt god redovisningssed.
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Granskning av årsredovisning 2017

2. Inledning

2.1. Bakgrund
Iden kommunala redovisningslagen  (KRL) regleras externredovisningen för kom—
muner och landsting. Ilagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare re—
gleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redo—

visning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnänm-

dens 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. Revisionsji'åga 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 (gzga) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning—

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

bokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets— och riskperSpektiv, ska besvara

följande revisionsfrägor:

. Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhet—

ens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall

avses utfallet  i  förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

o  Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet

med balanskravets regler?

'  Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat av—

seende god ekonomisk hushållning?

. Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följ—

samhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

o  förvaltningsberättelse (inkl. drift— och investeringsredovisning)

. resultaträkning

o  kassaflödesanalys

o  balansräkning

o  sammanställd redovisning
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Granskning av årsredovisning 2017

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. Granskning av re-

sultatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksam—

heten omfattas inte av denna granskning.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt
nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige.

Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den pre-

senteras i årsredovisningen

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

innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighcts— 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 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 en granskning

och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommu-
nens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med ut—

gångspunkt 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 tillämp—

liga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktats i årets
revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning,

granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som

presenterades den 26  mars 2018.  Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen

den 5 april  2018  och fullmäktige behandlar årsredovisningen den 23 april 2018.

Rapportens innehåll har saltgranskats av redovisningsekonom.
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Granskning av årsredovisning 2017

2.3. Revisionskriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt  8

kap 18  §  KL ska godkännas av kommunfullmäktige.

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

» Kommunallagen

' Kommunal redovisningslag

. Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning

- Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning

Sala kommun 4 av 12
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Granskning av årsredovisning 2017

i

3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och eko—
nomiska 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.

Förvaltningsberättelsen skulle vinna på att inkludera en övergripande analys av

nämndernas verksamhet och resultat per nämnd eller verksamhet. Verksamhetsbe—

rättelserna från nämnderna kan då tas bort ur årsredovisningen och istället följa

med som en bilaga. Fullmäktige beslutar sedan om årsredovisningen, men inte om

nämndernas verksamhetsberättelser då nämnderna redan beslutat om dessa.

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 utvecklats de närmaste

åren.

I  samband med delårsbokslutet prognostiserades ett överskott om  55,2  mkr som i

bokslutet redovisas till 65 mkr innan reducering av realisationsvinst. l bokslutet re—

dovisade nämnderna sammantaget ett positivt överskott om  23, 5 mnkr.

Vad gäller investeringarna så visar de på en större avvikelse. Utfallet visade på en

investeringsvolym om 89 mkr vilket är en avvikelse om  37,7 mnkr mot den årspre—

gnos som lämnades i delåret. Avvikelse mot budget uppgår till 227 mnkr  (72  %).

Utvärdering av ekonomisk ställning

Enligt kommunallagens  4  kap skall föwaltningsberättelsen innehålla en utvärdering

av kommunens ekonomiska ställning. Iföwaltningsberättelsen återfinns en utvär—

dering av den ekonomiska ställningen för åren  2014—2017.

Kommunen har åren  2015—2017 haft goda ekonomiska överskott och soliditeten har

stärkts från 53 %  år  2016 till  57 %  år  2017.

Händelser av väsentlig betydelse

I  förvaltningsberättelsen redovisas i väsentliga händelser som inträffat under och

delvis efter räkenskapsåret.

Sala kommun 5  av 12
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Granskning av årsredovisning 2017

i
Förväntad utveckling

Under rubriken ”F ramtiden” i förvaltningsberättelsen redovisas den förväntade ut—
vecklingen inom Sala kommun och de utmaningar som finns. Detta finns även för

respektive nämnd i deras verksamhetsberättclser.

Väsentliga personalförhållanden

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, d.v.s.

frånvaron specificeras på lång och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt ålders—

indelad.  I  övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter

om personalen  i form  av diagram och verbal information. Sjukfrånvaron har mellan

åren  2012—2016  ökat, från  2016  till  2017 har sjukfrånvaron minskat från 7,9 %  till

7,7 %.

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.

Pensionsredovisning

I  förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions—

förpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en de] av uppföljningen av fullmäktiges fö—

reskrifter om förvaltningen av pensionsmedel.

Upplysningar har även lämnats i årsredovisningen om särskild avtalspension och

visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1. Upplysningar lämnas dels i redovisnings—

principcrna 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  ”  Nämndernas verksamhetsberättelse” avslu—

tas varje nämnds avsnitt med verksamhetsstatistik för åren  2015, 2016  och 2017.

För kommunen som helhet redovisas finansiella nyckeltal och personalstatistik. I
förvaltningsberättelsen finns en beskrivning av kommunens styrmodell. g

3.1.1.2. Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser

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

årets investeringar.

Investeringarna redovisas per nämnd och lämnar upplysningar om nettoutfail och

jämförelse mot budget. Vidare redovisas i en tabell i förvaltningsberättelsen större

investeringsprojekt som pågår över flera år där totala nettoinvesteringen under åren
2015—2017 kan utläsas.
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Granskning av årsredovisning 2017

l_

I  nämndernas verksamhetsberättelse kommenteras investeringarna. Samhällsbygg—

nadskontoret svarar för den största andelen av investeringarna. För de större inve—

steringarna redovisas budget, utfall och budgetavvikelse. Dessa kommenteras även i
löptext.

Utfall mot budget visar på en avvikelse på 227 mnkr (69 mnkr för  2016),  varav mer—
parten avser ej genomförda investeringar hänförliga till Samhällsbyggnadskontoret.

Avvikelsen mot budget är större än  2016, men liksom tidigare år påpekar vi vikten

av en mer preciserad investeringsbudgetering utifrån vad som är realistiskt att ut—

föra under kommande år. Nuvarande förhållanden kan medföra att felaktiga lång—

fristiga lån tas för att möta utbetalningar som inte blir av då investeringar skjuts på

framtiden eller försenas.

3.1.1.3. Driftredoxdsning

Bedömning och iakttagelser

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

fallet förhåller sig till fullmäktiges budget.

Nämndernas budgetavvikelse samt prognosavvikelse för prognos upprättad i au—

gusti  2017 redovisas i tabellen nedan.

Kommunstyrelsen 204 21  l -'."

Kultur- och fritidsnämd 44 44 0

Skolnämnd 483 495 -l3

Vård» och omsorgsnämnd 507 Sl ] -3

Överförmyndare 3 3 ()

Revision 0 0 0

Summa: I  241' ]  264 -23

I  nämndernas verksamhetsberättelser återfinns ett avsnitt ”Ekonomi” där kommen—

tarer kring driftsresultatet återfinns. Fr.o.m.  2015 används en ny blankettmall för

nämnderna, i vilken resultat både utifrån resultaträkning och verksamhetsområdes—

nivå redovisas.

Skolnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget om  12,6  mnkr. Stor del av

avvikelserna härrör till de statsbidrag som erhållits i form av flyktingstöd samt åter—

sökta medel för merkostnader runt mottagandet.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget om  7  mnkr. Över—

skottet är huvudsakligen hänför-ligt till effektivdseringar inom kollektivtratikföivalt—

ningen samt större intäkter för kostverksamheten.

Under  2016  ändrade kommunen redovisningen avseende VA—verksamheten på så

sätt att de ackumulerade överskotten i VA—verksamheten redovisas som skuld till

abonnenterna. Ambitionen är att skulden ska återbetalas till abonnenterna genom

framtida taxor. Under  2017 har skulden inte minskat till följd av kommunens kost—

nader för VA—verksamheten inte har uppnått budgeterade nivåer.
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Granskning av årsredovisning 2017
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3.1.2. Balanskrav

Bedömning och iakttagelser

Vi instämmer kommunens bedömning av att balanskravet har  uppfyllts.  Från det

redovisade resultatet om 65 mnkr har realisationsvinster om  18,2  mnkr dragits av

och balanskravsresultatet uppgår således till  46,8  mnkr.

Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4

kap KRL.

3.1.3. God ekonomisk hushållning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att de finansiella målen för  2017 delvis är uppfyllda.

Vi bedömer att verksamhetsmålen för  2017 är delvis uppfyllda. Av de nio verksam—

hetsmålen uppnås tre under  2017, tre mål uppnås delvis, tre mål uppnås ej.

Årsredovisningen är upprättad utifrån kommunens styrmodell och utgår från per—

spektiven:

.  Hållbart samhälle

' Medborgare

. Medarbetare

a  Ekonomi

Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som helhet, dels för

samtliga nämnder. För varje mål sätts indikatorer som mäter måluppfyllelsen.

I  förvaltningsberättelsen ges en analys av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv

för kommunen som helhet. Dessutom redovisas varje nämnds måluppfyllelse kort—

fattat. En indikatorsanunanställning där utfall för varje indikator under åren  2015,

2016  och  2017 följs upp finns som bilaga till årsredovisningen.

Sala kommun 8 av 12
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3.1.4. Finansiella  mål

Granskning av årsredovisning 2017

I  årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fast—

ställts i samband med budget för 2017.

rets resultat uppgår till minst  2  %
av skatteintäkter, generella statsbi—
drag och utjämning

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

kostnadsölmingen.

Nämnderna bedriver verksamheten

inom beslutade anslag.

Styrelse/uänmder ska se över möj-
ligheterna till ökad intäktsfinansief
ring av sin verksamhet.

rets resultat motsvarar 5  %  av skat- Målet uppfylls.

ter och generella statsbidrag.

ttokostnadsökningen uppgår till Målet uppfylls.
3,9 %  och ökningen av skatteintäk-
ter, statsbidrag och utjämning till
4,6 %.

Överskottet under  2017 uppgår  till  Målet uppfylls.
23,5 mnkr.

Externa intäkter i förhållande till ex- Målet äl" inte uppfyllt

terna kostnader uppgår  2017 till 29

%.

Vi delar kommunens bedömning att de finansiella målen delvis har uppfyllts.

3.1.4.1. Mål för verksamheten

Kommunfullmäkti ge har fastställt målen i budgetdokument, mältexten för samtliga

perspektiv återfinns i ”Budget  2017 Plan 2018—2019’.  De fyra perspektiven är

kommungemensamma och gäller dels för kommunen, dels för samtliga nämnder.  I

förvaltningsberättelsens avsnitt ”Mälavstämning — God ekonomisk hushållning” re—

dovisas för kommunen som helhet varje mål, grad av måluppfyllelse samt kommen—

tarer kring varje perspektiv.  I  bilagan ”Indikatorsammanställning” finns mer in—

formation om värdet på de indikatorer som används för att värdera måluppfyllel—

sen. Med bilagan blir redovisningen mycket bra, här finns nyckeltal m.m. och det är

enkelt att se vad som ligger bakom bedömningen av måluppfyllelsen. Vidare redovi—

sas även nämndernas bidrag till måluppfyllelsen i avsnittet.

Itabellen nedan visas kommunens totala måluppfyllelse.

Hållbart samhälle

Medborgare

Medarbetare

Sala kommun
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Granskning av årsredovisning 2017

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.

3.1.5. Nämndernas redovisning av sitt uppdrag
Av KL  3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina

uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna

för den.

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att nämndernas redovisningar innehåller redovisning av utfallet av

årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de föreskrifter

som gäller för verksamheten.

Nämndernas redogörelse följer i stort samma rubriksättning; Sammanfattning året

som gått, organisation, viktiga händelser året som gått, ekonomi, mälavstämning,

framtiden samt verksamhetsfakta.

3.2. Rättvisande räkenskaper
3.2.1. Resultaträkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRLzs krav och i övrigt är upprättad i

enlighet med god redovisningssed.

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets re—
sultat.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år, budget  2017

och prognos upprättad i augusti  2017.

Verksamhetens intäkter 409 400 260 312

Jämförelsestörenade intäkter 0 0 U 0

Verksamhetens kostnader ~l 590 =] 535 -1 484 -l 494

Avskrivningar -Sl -5[ 759 66

Verksamhetens nettokostnader —1 232 -l 186 -I 283 —l 238

Skatteintäkter 975 933 970 971

Generella statsbidrag och ntjainning 320 305 328 320
Finansiella intäkter 6 6 4 5

Finansiella kostnader -4 -5 J -4

Resultat förr rxtraoril postrr 65 52 12 54

Extraordinära poster

Årets rerriltat 65 52 I 2 54
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Granskning av årsredovisning 2017

11Ärets resultat uppgick till 65 mnkr. Resultatet är 53 mnkr högre jämfört med bud—

get. Iverksamheternas nettokostnader redovisas ett sammantaget överskott för

nämnderna om 23,5 mnkr. Tilläggsan slag om  15,1  mnkr har delats ut under året.

Intäkterna från skatteintäkter, bidrag och utjämning är 2,5 mnkr lägre jämfört med

budget och finansnetto  5  mnkr bättre.

De största avvikelserna inom nämnderna återfinns på Skolnämnden och Kommun-

styrelsen med ett överskott om 13 respektive 7mnkr.

3.2.2. Balansräkm'ng
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.

Avsättningar för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i KRL vilket

medför att pcnsionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som en ansvarsför—

bindelsc.

Kommunens exploateringsredovisning redovisas vid sidan av investeringsredovis-

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 1,1 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. Kasscy‘wdesanalys

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att kassaflödesanalysen i allt väsentligt redovisar kommunens finansie—

ring och investeringar. Noter finns över avsättningar, ej rörelsekapitalpäverkande

poster samt kassaflöde från investeringar.

Overensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovis—

ningen.
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3.2.5. ”J'illäggsupplysningar

Bedömning och iakttagelser

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

övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:

.  Tillämpade redmfisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprin—

cip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisnin gens intressenter

måste känna till för att rätt förstå ärsredovisningens innehåll.

' Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat— och balansräk—

ning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar

som krävs  i  KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovis—
ningssed i övrigt.

2018—04—06

Anders  Rabb Rebecka Hansson
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