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1. Sammanfattande bedömning och
rekommendationer

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna  i  Sala kommun genomfört

en granskning av Sala kommuns långsiktiga ekonomiska planering.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen inte i alla

delar säkerställer en ändamålsenlig långsiktig ekonomisk planering i kommunen.

Bedömningen baseras på ett antal identifierade brister:

'  Det saknas tydliga målnivåer för den långsiktiga ekonomiska planeringen i

kommunen.

» Den ekonomiska flerårsplaneringen bygger till viss del på väl underbyggda

ekonomiska analyser och framtidsbedömningar. Vi noterar dock att investe-

ringsplaneringen behöver utvecklas.

Mot bakgrund av noterade brister rekommenderar vi kommunstyrelsen och berörda
nämnder att:

. Säkerställa en ökad långsiktighet och detaljeringsgrad inklusive likviditetsef—

fekter i investeringsplanerna samt säkerställa att en realistisk underhålls—

plan tas fram för att ge förutsättningar för en god långsiktig ekonomisk pla—

nering.

0 Se över den finansiella målsättningen samt hur kommunen på lång sikt ska

nå ett ekonomiskt resultat som är förenligt med god ekonomisk hushållning.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Utifrån genomförd väsentlighets— och riskanalys samt en genomgång av kommu—

nens omvärldsanalys har en granskning prioriterats inom området.

I kommunens budget för 2017 med plan 2018—2019 redovisas ett antal omvärldsfak—

torer och dess konsekvenser för kommunen. Där framgår att den svenska ekonomin

i år har nått konjunkturell balans och konjunkturen kommer att stärkas in i nästa

år. Det innebär ökad BNP, sysselsättning och förbättrat skatteunderlag som är

bättre än normalt men på lång sikt ser det sämre ut. Kommunsektorn står inför

stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar, kostnaderna väntas öka

snabbare än intäkterna på grund av den demografiska utvecklingen. Befolkningen

växer kraftigt delvis beroende på ökat barnafödande men framförallt beroende på

den stora flyktinginvandringen.

Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnader—

na även av andra skäl, höjda ambitionsnivåer, omställningskostnader, engångshän—

delser, pensioner etc. Investeringsbehovet de kommande åren är fortsatt högt.

Bland annat är skollokaler i behov av renovering, 0m— och nybyggnad. En rad nya

områden kommer att bebyggas under kommande år. Det innebär omfattande kost—

nader initialt för utbyggnad av VA—nätet, gator och vägar samt parkmark.

Förväntningarna på kommunens kärnverksamhet blir skarpare. Förenklat uttryck

behöver kommunen hantera ökade krav på verksamheterna från medborgarna utan

att kunna tillföra mer pengar, vilket ställer krav på ökad effektivitet.

Sammantaget ställer detta krav på en ändamålsenlig långsiktig ekonomisk plane—

ring.

2.2. Renisiorrsfrägcr, kontrollmäl oralt revisions”
kriterier

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig långsiktig ekonomisk planering i

kommunen?

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmäl formulerats:

-  Tydliga och väl underbyggda finansiella mål på kort och lång sikt finns.

0  Den ekonomiska flerårsplaneringen grundar sig på väl underbyggda ekono—

miska analyser och framtidsbedömningar (omvärldsH och invärldsanalys).

'  Strategierna är tydliga, relevanta och riskbedömda.

.  Alternativ finns och handlingsberedskap är inbyggd i planen.

.  Framförhållningcn är tillräcklig.

.  Medverkan i planeringsprocessen är ändamålsenligt utformad.

Revisionskriterier utgörs av kommunens regler och riktlinjer.
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2.3. Revisionsmetoä eeh, avgränsning
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier [styrande och stödjande

dokument) samt genom intervjuer.

Granskningen avgränsas utifrån ovanstående revisionsfråga och kontrollmål.

Granskningen avser kommunens långsiktiga ekonomiska planering, som samlnanH

fattas i flerårsplanen, för vilken kommunstyrelsen har ett samordnande och bere—

dande ansvar. Granskningsobjckt är i och med detta kommunstyrelsen.

De personer som har intervjuats inom ramen för granskningen är:

-  Ekonomichef, Sala kommun

o  Kommunchef, Sala kommun

e  Kommunstyrelsens ordförande

Rapporten har sakgranskats av samtliga intervjuade.

2.4. Styrande och stödjande dokwnent
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av följande styrande och stödjande

dokument:

I  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (Dnr 2013/ 330)

'  Årsredovisning 2015 Sala kommun

I  Årsredovisning 2016 Sala kommun

»  Delårsrapport  2  2017 Sala kommun

o  Ekonomi och verksamhetsstyrning verksamhetsåret 2017

0  Ekonomi och verksamhetsstyrning verksamhetsåret 2018

' Strategiskt inspel ekonomi för budget 2018—2020

.  Riktlinjer för investeringsredwisning

.  Budget 2017 med flerårsplan 2018—2019

o  Investeringshilaga 2018
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3. Granskningsresu ltat

3.1. Budget och plan {Saki kommun
Budgetprocessen i Sala kommun omfattar kommande år samt plan för ytterligare

två år, i enlighet med gällande lagstiftning. Planerna är ett riktmärke för framtiden

under budgetåret samt ett ingångsvärde att beakta vid uppstarten av varje ny bud—

getprocess. Kommunstyrelsen beslutar om ett budgetdirektiv med ramar per

nämnd. Budgetmodellen baseras på den bästa tillgängliga kunskapen om skatternas

utveckling, intäkter, bidrag och utjämning som Sveriges Kommuner och landsting

(SKL) tillhandahåller. Innan medel till nämnderna fördelas säkras de finansiella

målen och eventuella förfoganden. Syftet är att genom denna hantering bidra till en

långsiktigt hållbar ekonomi.

Budgetprocessen består av följande moment:

—  Strategiskt inspel

—  Budgetdirektiv

— Nämndernas budgetförslag

—  Politisk beslutspro cess

— Presentation av beslutad budget och nämndernas verksamhetsplaner

Det strategiska inspelet består av två delar, dels nämndernas strategiska inspel och

dela ekonomikontorets strategiska inspel. Syftet är att kommunstyrelsen ska få till—

gång till bästa möjliga fakta för framtagandet av budgetdirektivet. Det strategiska

inspelet är inte ett traditionellt äskande och innehåller därför inte belopp. Iden

mån förslag påverkar andra verksamheter ska de vara förankrade i ledningsgrup—

pen.

Nämndernas strategiska inspel ska omfatta en omvärldsanalys innehållande; sta—

tistik och prognoser om framtiden, kostnads— och kvalitetsjämförelser med andra

organisationer, statens uppdrag och eventuella förändringari dessa, demografiska

effekter, utmaningar och möjliga lösningar, EU—projekt eller liknande, beskrivning—

ar av utveckling och trender. För investeringar ska lokalbehov på lång och kort sikt

anges liksom investeringsbehov samt förändrade behov i förhållande till beslutad

budget. Nämnderna ska även presentera en resultatanalys omfattande ekonomi och

mål.

Ekonomikontorets strategiska inspel ska innehålla omvärldsanalys och nyckeltal,

bcräkningsunderlag innehållande; skatteintäktsprognos för tre år, förslag till ram—

fördelning, kapitalkostnader, pensioner, resultat, balansräkning och kassaflö—

desanalys. Inspelet ska även innehålla beräkning av lån, internränta, befolknings—

prognos och känslighetsanalys.

I budgetdirektivet fattar kommunstyrelsen beslut om nämndernas ramar dessa är

att betrakta som en arbetshypotes för nämnderna under budgetarbetet. De slutliga

ramarna fastställ i den politiska beslutsprocessen i slutet av året. Nämndernas upp-

drag är att presentera en budget som ryms inom de ramar som fastställts av kom—

Sala kommun 5  av  14
PWC



munstyrelsen i budgetdirektivet. Den slutliga budgeten fastställs av kommunfull—

mäktige i november.

3.2. Verifiering? mot Eronirollmäl

3.2.1. Finansiella mål

Kontrollmäl: Tydliga och väl underbyggda jinansiella mål på kort och lång

sikt  finns.

Kommunfullmäktige antog 2013 riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Av rikt—

linjerna framgår att vad som är god ekonomisk hushållning för Sala kommun årlig—

en beslutas i kommunens strategiska plan. Kommunens resurser ska användas så

att god ekonomisk hushållning uppnås både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett

verksamhetsperspektiv. Finansiella mål och verksamhetsmål ska definieras och

följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sam—

mantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet.

För de finansiella målen framgår följande:

—  Årets resultat ska uppgå till ett procentuellt överskott i relation till skattein—

täkter, statsbidrag och utjämning. Resultatmålet kan tillfälligt variera på

grund av kommunen ej påverkbara omvärldsfaktorcr.

— Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning ska vara större än netto—

kostnadsökningen.

Verksamhetsmålet formuleras enligt följ ande:

—  Nämnderna ska bedriva verksamheten inom beslutade anslag.

Det procentuella överskottet som ska uppnås för att uppnå god ekonomisk hushållf

ning på kort och lång sikt har inte definierats i riktlinjerna. Det framgår inte heller

hur mycket högre ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara än

nettokostnadsökningen för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Itabell 1 nedan redovisas Sala kommuns finansiella mål 2015 till 2017.

 

__Tabell 1 , , ,, __ _. , , ._ __ ..
5 2015 ;  2016 . , @917“ _ _ , ,,,_, [
"trias i—éSuttåi "asga— fill nas" resultat uppgår till "i 'Åiéiå'iie's'iiltåi"uppgårtill"' i

i minst 1 procent av minst 1 procent av kom— i  minst 2 procent av kom— [

i kommunens skatteintäk— i munens skatteintäkter, munens skatteintäkter, g
l ter, generella statsbidrag l generella statsbidrag och generella statsbidrag och l

i och utjämning. i utjämning. utjämning. i

ilfÖkning-e—ii—av skatteintäkä _ Ökningen av skätteintäkh ] Ökningen av skatteintäk— _  l

( ter, statsbidrag och ut— i ter, statsbidrag och ut— i ter, statsbidrag och ut— %
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.  jämning är större än ; jämning är större än net— 'jämning är större än net—

nettokostnadsökningen. , tokostnadsökningen. tokostnadsökningen.

nämda—'na bedriver  _ _  Nämnderna-bedriver ;  Nämnderna bedfivéi"""
verksamheten inom be— j verksamheten inom be— ;  verksamheten inom be"

slutade anslag. slutade anslag. slutade anslag.

i  Nämnderna ska "se över
= möjligheterna till ökad

,  intäktsflnansiering av sin

i verksamhet.

Under 2015 uppgick årets resultat till 3,4 procent av kommunens skatteintäkter,

generella statsbidrag och utjämning. Nettokostnadsökningen var 1,1 procent och

ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning var 3,7 procent. Nämnderna

bedrev sammantaget verksamheterna inom beslutade anslag enligt driftredovis—

ningen. Det sammantagna överskottet för nämnderna uppgick 25 mnkr. Skolnämn—

den redovisade dock ett underskott på 1,3 mnkr. Under 2015 bedömdes därmed

samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning vara uppfyllda.

Under 2016 uppgick årets resultat till 4,2 procent av skatteintäkter, generella statsh

bidrag och utjämning. Nettokostnadsökningen var 5,4 procent och ökningen av

skatteintäkter, statsbidrag och utjämning var 6,6 procent. Nämnderna bedrev

sammantaget verksamheterna inom beslutade anslag enligt driftredovisningen. Det

sammantagna överskottet för nämnderna uppgick 32,1 mnkr. Kommunstyrelsen

redovisade dock ett underskott på 0,8 mnkr. Under 2016 uppfylldes därmed samt—

liga iinansiella mål för god ekonomisk hushållning.

Idelårsrapport 2 för 2017 prognostiseras årets resultat per helår till 4,4 procent av

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Nettokostnadsökningen pro—

gnostiseras till 4,4 procent och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjäm-

ning prognostiseras till 4,3 procent. Nämnderna prognostiserar ett sammantaget

överskott uppgående till 11,1 mnkr. De externa intäkterna i förhållande till de exter—

na kostnaderna beräknas minska. Bedömningen är att två av fyra mål kommer att

uppnas.

Det finansiella målet som fastställts kopplat till årets resultat iförhållande till skat=

teintäkter, generella statsbidrag och utjämning är för 2015 och 2016 lägre än den

praxis om 2 procent av kommunala skatteintäkter och generella statsbidrag som

vuxit fram. För år 2017 var den initialt i nivå med praxis men har justerats ned. Det

framgår inte i budget för 2017 eller de strategiska planerna för 2015 och 2016 vilka

bedömningar som gjorts när målnivåerna fastställts.

Ekonomikontoret bedömer att årets målnivå om 2 procent är för lågt satt med tanke

på de kraftiga investeringsökningar kommunen står inför under den kommande

budgetperioden. Utfallet åren 2015 och 2016 samt prognosen för 2017 visar på ett

betydligt bättre utfall än målnivån. Dock finns ett antal engångsposter i resultatet

som påverkar positivt. Nettokostnadsökningen har varit lägre än ökningen av skat—

teintäkter, statsbidrag och utjämning för åren 2015 och 2016. Nettokostnadsut—
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vecklingen påverkas positiv av att de riktade statsbidragen ökat. De ökade statsbi—

dragen bidrar även positivt till årets resultat.

Sala kommun har en relativt låg låneskuld, med en upplåning uppgående till 275

mnkr 2016. De stora investeringsbehov som kommunen står inför de kommande

åren kommer dock sannolikt att föranleda ytterligare upplåning. Avskrivningar på

kommande investeringar och räntor på nyupptagna lån kommer uppta en större del

av budgeten än idag vilket kommer medföra effektiviseringskrav på nämnderna

alternativt intäl—(tsförstärkningar. Det finns inga finansiella mål kopplade till inve—

steringar.

3.2.2. Ekonomiska analyser och framtidsbedömningar
._.,ma.-,._- .,  ,  ..  ..... . .._.._.____________.___ ,,, ,, ,,,f,"  .  ..  _... _ ..... ....________  ______  _.  .  ... ......n]

Kontrollmäl: Den ekonomiska jlerärsplaneringen grundar sig på väl un"
derbyggda ekonomiska analyser och framtidsbedöinningar (omvärlds— och
invärldsanalys).

Kontrollmäl: Strategierna är tydliga, relevanta och riskbedönida.

Kontrollmäl: Alternatiujinns och handlingsberedskap är inbyggd i planen.

Kontrollmål: Framförhållningen är tillräcklig.

3.2.2.1.  Ekonomi— och verksamhetsstyrning

Kommunens process för ekonomi— och verksamhetsstyrning framgår av dokumen—

tet Ekonomi och uerksamhetsstyrning. Där beskrivs den modell för resurstilldel—

ning som tillämpas. Det strategiska inspelet är en viktig del i budgetprocessen.

Resnrsfördelningen till nämnderna utgår från nämndernas strategiska inSpel. Dessa

ska beakta förändrade behov kopplat till exempelvis demografi och ändrad lagstift—

ning. Ipraktiken sker en procentuell uppräkning av tidigare års ramar enligt de

intervjuade. Det har under de senaste åren inte skett någon förändring i förhållan—

det mellan de olika nämnderna. Fasta ramar tillämpas vilket innebär att tilläggsan—

slag under budgetåret endast beviljas i undantagsfall.

Ingen uppräkning eller kompensation ges för löner och liknande kostnadsökningar.

Varje nämnd måste därför bedöma hur utrymme ska skapas för lönekostnadsök—

ningar och generella prisökningar. Samma princip gäller för kapitalkostnader som

också ska finansieras inom ram.

Sala kommun har en långsiktig ambition att gå från rain och målstyrning till resul»

tatstwning vilket innebär att mäta ivilken utsträckning nämnderna lyckas leverera

den service till medborgarna som möter medborgarnas behov till lägsta möjliga

kostnad.

Den ekonomiska flerårsplaneringen, ett plus två år, utgår från ett flertal områden

och aspekter, där vi vill lyfta fram följande:

. BefolkningSprognos
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'  Omvärldsanalys

' Investeringsplan

o  Känslighetsanalys

Nedan beskrivs de fyra identifierade områdena i flerårsplaneringen.

Befolkningsprognos

Sala kommun har i samarbete med SCB tagit fram en befolkningsprognos som un—

derlag för budget 2018 vilken omfattar åren 2017 till och med 2020. Befolknings—

prognosen fördelar sig på olika åldersgrupper; 0—5 år, 6—12 år, 13—15 år, 16-18 år, 19—

64 år, 65—79 år samt 80 år och äldre. Prognosen bygger på kända förändringar un—

der tidigare år och en uppskattning av nuvarande utveckling inom kommunen. Be—

folkningstillväxten har varit relativt stabil men ökande de senaste åren. Bostadsbyg—

gandet ingår inte som en parameter i befolkningsprognosen. Befolkningsprognoser

likt denna tas fram årligen och den som sträcker sig längst räcker fram till 2024.

Befolkningsprognosen har, enligt uppgift, historiskt slagit ut väl. Den avgörande

faktorn för befolkningsökningen uppges vara bostadsutvecklingen i Sala kommun.

Möjligheten att hitta bostad i kommunen har enligt de intervjuade bidragit till att

befolkningsutvecklingen inte varit så hög som krävts för att uppnå målet om en be-

folkning på 24 000 år 2020. Vidare påverkas befolkningsutvecklingen av oförutsäg—

bara händelser i omvärlden, exempelvis 2015 och 2016 års kraftiga flyktinginvand—

ring.

Enligt ekonomichef använder nämnderna befolkningsprognoserna i varierande om—

fattning för att bedöma effekterna i sina respektive verksamheter. Det är framför

allt skolverksamhetenoch vård— och omsorg som beaktar befolkningsprognoserna

för planeringen kommande tre år. På en övergripande nivå används befolknings—

prognoserna enbart för att beräkna intäkterna.

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys görs årligen som en del av ekonomikontorets strategiska inspel.

Omvärldsanalysen baseras på SKL:s cirkulär och omfattar en beskrivning av kon—

junkturen, skatteunderlagets utveckling, prisindex och effekterna av prognosför—

ändringar. Det är en övergripande omvärldsanalys.

Respektive nämnd lämnar i sina strategiska inspel en omvärldsanalys relevant för

den verksamhet som bedrivs. Det saknas en gemensam omvärldsanalys som beak—

tar processer som hanteras av flera nämnder.

I  nvesteringsplan

I  det övergripande strategiska inspelet konstateras att investeringsvolymerna kom—

mer att öka kraftigt under budgetperioden 2018 till 2020. Den totala investerings—

volymen bedöms uppgå till 826,5 mnkr. Investeringsbeslut fram till och med 2019

finns, dock saknas inriktningsbeslut för de kommande fem åren. Som en konse—

kvens av detta har investeringsnivån för 2020 beräknats vara den samma som för

2019.
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Av dokumentet framgår att nämnderna i sina strategiska inspel ska presentera lo—

kalbehov på kort och lång sikt. Detta sker inför framtagandet av budgetdirektivet.

Lokalbehovsprogrammet ska omfatta den treåriga strategiska planen och ytterligare

fem år. Kommunfullmäktige beslutar om den totala investeringen. Beslutet innebär

dels ett anvisningsbeslut om investeringsrarnar för planperioden, två år, och dels ett

inriktningsbeslut för de därpå följande fem åren. Vid intervjuerna framkommer att

investeringsunderlaget bygger på schabloner med lika stora underhållskostnader

per år. Det innebär att samhällsplanering kopplat till skolor, äldreboenden och öv—

rig infrastruktur så som gator och vägar inte finns på längre sikt än tre år. Slutsat—

sen ekonomikontoret dragit är därmed att investeringsplanen inte är realistisk, det

har inte skett någon verklig inventering av underhållsbehovet. Anvisningen avser en

specifik nämnd som har rätt att omdisponera investeringar inom beslutad ram.

Driftkonsekvenser av genomförda investeringar framgår inte.

I det strategiska inspelet för budget 2018 med plan 2019 och 2020 uppgår det totala

investeringsbehovet till 803 mnkr. Som tidigare nämnt kompenseras inte nämnw

derna för ökade avskrivningar och kapitalkostnader.

Känslighetsanalys och handlingsberedskop

Den starka skatteunderlagstillväxt som varit åren 2015 och 2016 beror framförallt

på att den pågående konjunkturuppgången medfört stark ökning av arbetade tim—

mar, båda åren. Nu har Sverige nått ett läge där det blir svårt att öka antalet arbew

tade timmar ytterligare. För 2018 och 2019 prognostiseras därför en avtagande

skatteunderlagstillväxt. Det framgår av det strategiska inspelet för 2018 som base—

ras på SKL:s underlag. Det innebär att Sala kommun — liksom kommuner i stort  —

står inför ökade krav på de kommunala verksamheterna och att tuffa prioriteringar

kommer att krävas. Detta ställer ökade krav på ett effektivt resursutnyttjande fram—

over.

Som konstaterats i avsnitt 3.2 har kommunen under 2015 och 2016 klarat de finan—

siella målen men bedöms inte nå alla mål under 2017. Dock är målnivåerna lägre än

praxis. Sala kommun har under de senaste fyra åren redovisat starka resultat där

utfallet påverkats positivt av engångsposter. De utmaningar, inte minst i form av

investeringar, som kommunen står inför kommande år ställer dock ökade krav på

en långsiktig planering. Som tidigare nämnts finns inget utrymme för pris— och lö—

neökningar i bndgetramarna för 2018 utan utrymme ska skapas genom effektivise—

ringar.

En del i det strategiska inSpelet är en känslighetsanalys. Den visar effekterna av

förändringari de olika planeringsförutsättningarna, dvs. löneökningar, ök—

ning/ minskning av antalet heltidstjänster, ökning/minslming av antalet invånare

samt förändringen av utdebiterad skatt.

3.2.3. M eduerkan

i Kontrollmäl: Medverkan i planeringsprocessen är ändamålsenligt utfor—

} mad.
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Årligen i januari arbetas de strategiska inspelen fram, dels de övergripande som

ekonomikontoret tar fram och dels de nämndspecifika som respektive nämnd an—

svarar för. Imars  /  april beslutar kommunstyrelsen om budgetdirektivet där nämn—

dernas uppdrag och preliminära ramar anges. I juni presenterar nämnderna sina

budgetförslag. Därefter vidtar en politisk beslutsprocess som pågår till dess att bud—

geten slutligen fastställs av fullmäktige i november.

Fullmäktiges beslut avser nämndernas nettoramar. Nämnderna ansvarar för att

besluta om internbudget med fördelning till verksamheterna samt relevanta volym—

tal och nyckeltal för verksamheten. Idelårsrapport och årsredovisning görs uppfölj—

ning av internbudget och nyckeltal.
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4.

loner

4.1.

Bedömning och rekommendat-

Avstämning mot kontrollmål
Granskningen har gjorts utifrån sex kontrollmål. Bedömningen av respektive

kontrollmmål görs enligt kriterierna: Uppfyllt/ Delvis uppfyllt/Ej uppfyllt.

Kontrollmål

fTydliga och väl underbyggda fi—
nansiella mål på kort och lång
Sikt finns.

Den ekonomiska flerårs—

planeringen grundar sig på väl
underbyggda ekonomiska ana—
Ålyser och framtidsbedömningar

(omvärlds— och invärldsanalys).

Strategierna är tydliga, relevanta
? och riskbedömda.

Sala kommun
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Bedömning

Ej uppfyllt.

? Det finns finansiella mål för god ekonomisk
'hushållning på kort sikt. Dock är dessa inte

tydligt definierade, det framgår inte hur stort
procentuellt överskott som årligen krävs. MåH
len beslutas årligen. Nuvarande målnivåer
understiger även praxis.

Långsiktiga ekonomiska mål har inte formule— '
rats.

Delvis uppfyllt.

Den flerårsplancring som tillämpas bygger på
;  SKL:s prognoser och antaganden samt nämn—

dernas bedömningar. Planeringen sträcker sig .
: endast över lagstadgade ett plus två år. Befolk— s
_ ningsprognosen används centralt för att be— '

räkna intäkter och till viss del av nämnderna

för att bedöma volymförändringar framförallt
;  gällande skola, vård och omsorg. Investerings—
1 planerna baseras inte på inventerade behov  '
*utan schabloner. Känslighetsanalyserna som

upprättas omfattar inte förändringar i avskriv—
; ningar och ränta viket borde ingå med tanke
jpå de stora investeringsbehov som identifie—

rats samt att ökade kostnader ska rymmas
inom rain.

Delvis uppfyllt

'  Kommunen identifierar att det demografiska
kravet på kommunen är starkt samt att kom—

,  munen står inför stora investeringar. Detta
medför ekonomiska konsekvenser för kommu— ?
nen. Det finns en medvetenhet om att det i
kommer att krävas effektiviseringskrav på
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nämnderna, i vilken omfattning samt bedömda
konsekvenser av detta framgår inte.

Vår uppfattning är att underlagen för bedöme
ning av framtida investeringsbehov är otill—
räckligt då den i hög grad baseras på schablo—
ner och inte verkliga behov.

Alternativ finns och handlingsbe— Ej uppfyllt
redskap är inbyggd i planen. ,

Det finns en medvetenhet om att den ekoncv
miska situationen framöver försämras. Samti—
digt har kommunens resultat under de senaste
åren varit positivt vilket hittills medfört att
behovet av att vidta åtgärder inte varit akut.
Dock visar kommunens egna bedömningar
samt även bedömningar gjorda av SKL att för—
utsättningarna snabbt kommer att förändras
och handlingsberedskapen behöver öka ytter—
ligare. Det gäller framför allt kommande inve—

. steringsbehov.

% Det har gjorts vissa känslighetsanalyser. Dessa
omfattar inte förändrade räntenivåcr.

,Framförhållningen är tillräcklig. Ej uppfyllt.

'  Budget och plan omfattar tre år vilket i över—
ensstämmelse med lagens krav, dock bedömer  ;

. PWC att viktiga underlag såsom långsiktig ine
:  vesteringsplan baserad på verkliga behov och .
'  lokalförsörjningsplaner ytterligare kan utveck— 5

las. Nuvarande underhållsplaner baseras på
schabloner vilket inte kan anses vara tillräcle

. ligt.

: De demografiska effekterna bör beaktas på en
; övergripande nivå och omfatta en längre tids-
3 period.

: Medverkaniplaneringsprocessen Uppfyllt
är ändamålsenligt utformad.

I planeringsprocessen involveras både politi- :
ker och tjänstemän. Tjänstemännen är delakt— !
iga i ett tidigt skeende i samband med de stra—
tegiska inspelcn tas fram samt innan definitiv

:  rambudget beslutas av kommunfullmäktige.
— Planeringsprocessen bygger på dialog och ana— .

lys vilket syftar till att skapa förutsättningar för
'väl förankrade och fungerande budgetar. '
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4.2. Svar  på revisionsfrågan och rekommendat—
ioner

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen inte  i  alla

delar säkerställer en ändamålsenlig långsiktig ekonomisk planering i kommunen.

Bedömningen baseras på ett antal identifierade brister:

. Det saknas tydliga målnivåer för den långsiktiga ekonomiska planeringen i

kommunen.

. Den ekonomiska flerårsplaneringen bygger till viss del på väl underbyggda

ekonomiska analyser och framtidsbedömningar. Vi noterar dock att investe—

ringsplaneringen behöver utvecklas.

Mot bakgrund av noterade brister rekommenderar vi kommunstyrelsen och berörda

nämnder att:

'  Säkerställa en ökad långsiktighet och detaljeringsgrad inklusive likviditetsef—

fekter i investeringsplanerna samt säkerställa att en realistisk underhålls—

plan tas fram för att ge förutsättningar för en god långsiktig ekonomisk pla—

nering.

0  Se över den iinansiella målsättningen samt hur kommunen på lång sikt ska

nå ett ekonomiskt resultat som är förenligt med god ekonomisk hushållning.

15 januari 2018

Rebecka Hansson

Projektledare/uppdragsledare
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