
REVISIONEN 

Till fullmäktige i 
salakommun 

Revisionsberättelse för 2012 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse, nämnder och genom lekmannarevisor i Sala-Heby Energi AB, Sala
Heby Energi Elnät AB, Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB, Sala 
Industrifastigheter AB, Sala Silvergruva AB och salabostäder AB. 

Vi har utfört granskningsuppdrag i enlighet med kommunallagen, kommunens 
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs får att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har haft den omfattning och inriktning 
samt gett det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för 2012" och 
övriga till revisionsberättelsen fogade bilagor. 

Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer vi sammantaget att 
kommunstyrelsen och nämnderna bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

Kommunen avviker från god redovisningssed i avseendet att det statsbidrag som 
betalats n t för åtgärder som utförts 2012 för de mest sjuka äldre inte ingår i 
redovisningen för 2012, utan har redovisats för 2013. Om kommunen hade hanterat 
detta rätt skulle årets resultat varit 7,9 mnkr bättre. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöter i styrelsen och nämnder 
ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. 

Vi bedömer att årsredovisningen till största delen uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper men att den inte är upprättad helt enligt god redovisningssed med 
avseende på hanteringen av nämnda statsbidrag. De sammanlagda avvikelserna/ 
felaktigheterna som konstaterats i granskningen är dock inte av en sådan omfattning 
att slutsatserna kring kommunens ekonomi och ställning äventyras. 
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REVISIONEN 

Revisorernas redogörelse för 2012 

Bilaga till 
revisions
berättelsen 
för 2012 

Från år 2000 har kommunallagens bestämmelser om revision förändrats med syfte 
att stärka revisionens roll. Revisorernas uppdrag är att årligen granska all den verk
samhet som bedrivs inom nämnder och styrelser. Detta förändrade arbetssätt har 
påverkat revisionens inriktning genom att fler övergripande granskningar som be
rör alla nämnder har genomförts. 

I kapitel 9 Revision 16 § stadgas att de sakkunnigas (PwC) granskningsrapporter 
skall bifogas revisionsberättelsen. I Sala kommun har detta lösts så att en samman
fattning av de sakkunnigas granskningsrapporter ingår i revisorernas redogörelse 
för året. 

Rapporterna har löpande distribuerats till kommunstyrelsen, berörd nämnd och 
förvaltning samt kommunfullmäktiges presidium. En pärm innehållande samtliga 
genomförda granskningar under 2012 finns tillgänglig vid fullmäktiges samman
träde den 29 april2013. 

Sammanfattning av genomförda granskningar 2012 

Granskning av årsredovisningen 2012 (bilaga 2) 

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

Kommunen avviker från god redovisningssed i avseende att det statsbidrag som 
betalats ut för åtgärder som utförts 2012 för de mest sjuka äldre inte ingår i re
dovisningen för 2012 utan har redovisats 2013. Avvikelsen kommenteras i års
bokslutets avsnitt om redovisningsprinciper men här anges inte vilket belopp 
som avses och inte heller vilka konsekvenser det har för årets resultat. Om 
kommunen hade hanterat detta rätt skulle årets resultat varit 7,9 mnkr bättre. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL B:s a-b). 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av verksamhets- och finansiella mål som 
fullmäktige beslutat i den strategiska planen. Samtliga finansiella mål har uppfyllts och två 
av verksamhetsmålen har uppfyllts. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen till största delen uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper men inte är upprättad helt enligt god redovisningssed med avseende på 
hanteringen av nämnda statsbidrag. De sammanlagda avvikelserna/felaktigheterna som 
konstaterats i granskningen är dock inte av en sådan omfattning att slutsatserna kring 
kommunens ekonomi och ställning äventyras. 
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Delårsrapport 2012 (bilaga 3) 

En delårsrapport har upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen (KRL). 
Delårsrapporten omfattar periodenjanuari- augusti. Den översiktliga granskningen av 
delårsrapporten har resulterat i följande bedömningar. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för 
sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige be
slutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfull
mäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. 

Sala kommun har ändrat delårsperioden under 2012. Tidigare skedde delårsbokslutet per 
sistajuli men sedan 2012 sker detta den sista augusti. I delårsrapporten för 2012 har inte 
jämförelsetalen för 2011 omräknats utan visar fortfarande resultatet per sista juli 2011. 

Detta innebär att någon jämförelse med föregäende år inte går att göra. 

Sala kommun har också genomfört en omfattande omorganisation av både den politiska 
organisationen och verksamhetsorganisationen. Förändringen skedde den 1 juli 2012 och 
budget for 2012 har omräknats efter den nya organisationen. Redovisningen för 2011 har 
inte omräknats efter den nya organisationen. 

Resultatet för perioden är 55,9 mnkr. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 33,3 
mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppl)dlas. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrap
port: 

• Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

• Vi bedömer att två av de finansiella målen som fullmäktige beslutat kommer att 
uppnås men målet att nämnderna skall bedriva sin verksamhet inom beslutade an
slag kommer inte att uppnås. 

• Vi bedömer att de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen delvis kommer att 
uppnås. 

• Den försämrade likviditeten och det omfattande investeringsprogrammet ger en 
oro inför framtiden. 

Överförmyndarverksamheten (bilaga 4) 

Granskningen syftar till att bedöma om överförmyndarens system och rutiner säkerställer, 
med en god intern kontroll, att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. 

Vår sammanfattande revisionellabedömning är att rutinerna kring överförmyndarverk
samhetens uppgifter är tillräcklig. Information och blanketthantering hanteras på ett före
dömligt sätt genom dess tillgänglighet på kommunens hemsida. Vidare bedöms kompeten
sen hos handläggarna som god och medel är avsatta i budget för kurser och vidareutbild
ning. 

Vi har även noterat ett antal förbättringsområden och föreslår därför att: 

• Att överförmyndarens vedeltagna rutiner och processer dokumenteras. 

• Rutinen för granskning av årsräkningar bör ses över så att dessa blir granskade så 
sna1t som möjligt efter att de inkommit. Detta för att ersättningar och arvoden till 
ställföreträdarna ska kunna utbetalas före sommaren. 

• Dokumenterade riktlinjer finns kring vitesförläggande. Vi rekommenderar dock att 
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påminnelser sänds ut så fort som möjligt så att inga fördröjningar sker i ärendet. 

Externt penetrationstest (bilaga 5) 

Granskningen syftade till att upptäcka svaga punkter i Sala kommuns nätverk. Följande 
revisionsfrågor kommer att besvaras: 

• Är kommunens !T-säkerhet tillräcklig? 

• Uppfyller kommunen vad som anses vara god praxis inom informations- och IT
säkerhetsområdet? 

Granskningen avgränsas till att ge svar på hur väl utvalda tekniska säkerhetsfunktioner är 
konfigurerade för att skydda mot externa hot (Internet, brandväggar, mail och webbserv
rar). Vidare har utvärdering och bedömning av systemen och !T-miljön som helhet genom
förts, baserat på observationer under testets genomförande. 

Scenariot har varit att en extern hacker, utan djupare kunskaper om Sala kommuns !T
miljö, kartlägger organisationens närvaro på Internet. Fokus är att bryta sig in i intressanta 
system exponerade mot Internet, med det slutliga målet att fårsöka ta sig in i kommunens 
interna nätverk. 

Resultatet från testerna har sekretessbelagts med stöd av sekretesslagen 2.009:400 kapitel 
18 paragraf 8. Identifierade brister har kommunicerats med kommunensIT-chef och är 
åtgärdade. 

Delegationsordningar och reglementen (bilaga 6) 

Granskningen ska besvara revisionsfrågan om det tagits fram ändamålsenliga styrande 
dokument för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige fattade 2.011-12-19 
beslut om en ny politisk organisation för Sala kommun. Den nya organisationen gäller från 
och med 1juli 2012 och innebär i korthet att kultur- och fritidsnämnd, bygg- och miljö
nämnd samt tekniska nämnden upphör och verksamheterna ersätts av fackutskott under 
kommunstyrelsen. Skolnämuden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden slås iliop i 
en bildnings- och lärandenämn d, medan vård- och omsorgsnämnden fortsätter i liknande 
organisation som innan. 

Vår sammanfattande revisionena bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna upp
rättat reglementen som är heltäckande för kommunens verksamhetsområden, men att 
vård- och omsorgsnämndens delegationsordning inte reviderades förrän tre månader efter 
organisationsförändringen. 

Därutöver lämnar vi följande rekommendationer: 

• bildning- och lärandenämnden bör se över delegationsrätten när det gäller ärenden 
avseende diskriminering och kränkande behandling, 

• kommunstyrelsen bör se över delegationsärenden inom kultur- och fritidsfrågor 
som i huvudsak delegeras till respektive utskott. 

Fritidshemsverksamheten (bilaga 7) 

Den övergripande revisionsfrågan som skulle besvaras var om skolnämnden/bildnings- och 
lärandenämnden bedriver fritidshemsverksamheten ändamålsenligt och på ett ekonomiskt 
tillfredsställande sätt? 

Vår samlade revisionena bedömning är att fritidshemsverksamheten bedrivs på ett ända
målsenligt sätt men att det är stora variationer mellan enheterna. 

Den ekonomiska styrningen av verksamheten fungerar genom en resursfördelningsmodelL 
Vad gäller den ekonomiska uppföljningen har vi svårt att uttala oss om det finns en funge-
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rande uppföljning på fritidshemmen då det är en så väl integrerad enhet tillsammans med 
skolan. Uppföljningen innehåller brister främst beroende på att personalens kostnader inte 
konteras på den verksamheten där personalen arbetar. Utifrån detta faktum blir vår revis
ionellabedömning att verksamheten inte bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Bedömningen baseras på: 

• Fritidshemmen utgör ett komplement till skolan men att det varierar stort mellan 
fritidshemmen i vilken utsträckning detta sker. 

• Fritidshemsverksamheten är synlig i nämndens styrning genom att den bland an
nat finns med som en egen verksamhet i nämndens verksamhetsplan och kvalitets
redovisningar. 

• Nämnden har uppmärksammat kvalitetsbrister inom fritidshemsverksamheten och 
genomfört ntbildningsinsatser. Det är dock en brist att förvaltningen inte har prio
riterat arbetat med utvecklingsplaner på det sätt som nämnden önskat. 

• Nämnden har bestämt att på nämndsövergripande nivå ha kvar de kvalitetsredo
visningar som tidigare var obligatoriska enligt skollagen. Det är positivt att alla en
heter skriver sina egna kvalitetsredovisningar samt att dessa sammanställs sedan 
till en nämndsövergripande kvalitetsredovisning. 

• Nämnden har med sitt resursfördelningssystem en fungerande ekonomistyrning. 
Ekonomiska uppföljningar redovisas för nämnden tre gånger per år. Det finns en 
uppenbar risk att personalkostnaderna för grundskola och fritidshem inte är kor
rekt bokförda på rätt verksamhet. Nämnden behöver säkerställa att grundskolan 
bär kostnaderna för den personal som arbetar i skolverksamheten även om perso
nalen som en del av sin tjänst arbetar på fritidshemmet. 

Kostverksamheten (bilaga 8) 

Revisorerna har granskat kostverksamheten i Sala kommun. Det är många kommunmed
borgare som får en eller flera av dagens mältider via kommunens kostverksamhet och det 
är viktigt att den maten är tilltalande, näringsriktig och ekonomiskt tillagad. 

Granskningen visar att kosthanteringen i Sala kommun är av hög kvalitet, livsmedelslagen 
och andra regler kring kosthållning följs på ett utmärkt sätt. Det är inget fel på ambitioner
na med kosthållningen. Problemet är att någon skall betala för dessa ambitioner och det är 
inte de som skall betala som beslutar om ambitionerna. 

De politiska beslut som fattas rörande matens kvalitet måste konsekvensbeskrivas vad gäl
ler påverkan på kostnad, organisation, personal med mera. Vilka val man gör när det gäller 
lokalproducerat är politiska beslut och det är viktigt att politikerna har hela bilden klar för 
sig när det gäller den påverkan beslutet har på verksamheten. 

Det är mycket viktigt att leverantör och köpare är överens om den nivå på servicen/ kvali
teten som levereras så att priset man betalar känns rättvist. För att vara överens behövs det 
skapas arenor på ledningsnivå där man kan diskutera de strategiska frågorna såsom ma
tens kvalitet, miljökraven, antal portioner etcetera. 

Det är också viktigt att man formaliserar de överenskommelser som sker kring antal port
ioner och pris per portion genom att använda ett avtal som beskriver den leverans och pris 
man är överens om. 

En av kontrollfrågorna i granskningen var att se hur konkurrenskraftig kosthanteringen i 
Sala är jämfört med en extern producent. Sintsatsen är att med de politiska ställningsta
gandena kring lokalt producerad mat nära verksamheten förefaller inrättandet av central
kök, alternativt upphandlad mat via en större producent inte är realistisk. Även vid en has
tig analys av kostnadsbilden vid en extern producent verkar det alternativet inte ge en billi
gare mat än nuvarande alternativ. Kostnaden styrs i hög grad av ambitionerna och det är 
nog snarare här som verksamheterna bör få delta för att få en prisbild som upplevs som 
rättvis. 
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Nämndträffar 

I samband med ordinarie revisionsmöten har en överläggning med kommunstyrelsen, 
bildning- och lärandenämnd samt vård- och omsorgsnämnd, vanligen representerade av 
ordförande, vice ordförande samt förvaltningsledning, skett. 

De senaste två åren har frågor kring ansvarsövandet berörts varför vi i år fokuserat mer på 
nämndspecifika frägor samt den genomförda omorganisationen av kommunen. Ett doku
ment med frågor har varit utsänt till nämnden/förvaltningen innan överläggningen. Därtill 
har ett antal aktuella frågor ställts utifrän måluppfyllelse avseende ekonomi och verksam
het. I samband med överläggningen har nämndernas representanter diskuterat och besva
rat frågorna samt minnesanteckningar upprättats. 

Revisorerna har awaktat med att träffa de nyinrättande utskotten under kommunstyrelsen 
och kommer att begära träffar med dessa under 2013. Istället har revisorerna besökt de 
kommunala bolagen där respektive verkställande direktör informerat om verksamhet och 
ekonomi, Sala Industrifastigheter AB undantaget. 

Revisorernas arbetsformer 

Vi har under året haft träffar med fullmäktiges presidium och kommunledningen. I 
samband med de olika granskningarna har vi, vid redovisning och överläggningar 
om granskningsresultatet, sammanträffat med kommunstyrelsen, företrädare för 
nämnderna och förvaltningarna. 

Vi har löpande tagit del av kommunfullmäktiges, styrelsens och nämndernas proto
koll samt tillhörande handlingar. 

De sakkunnigas rapporter från genomförda granskningar har fortlöpande sänts till 
fullmäktiges presidium. 

Samordnad revision 

Sala kommun har genomfört samordnad revision med personunion mellan kom
munens revisorer och lekmannarevisorerna i kommunens alla bolag. Enlig aktiebo
lagslagen (n kap 6 §) ska lekmannarevisorn efter varje räkenskapsår lämna en 
granskningsrapport till bolagsstämman. Granskningsrapporterna från lekmannare
visorerna i kommunens bolag ska enligt kommunallagen (9 kap 16 §)fogas till revis
ionsberättelsen i kommunen. 

De bolag som omfattas av den samordnade revisionen är: 

Sala-Heby Energi AB 
Sala-H e by Energi Elnät AB 
Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 
Sala Industrifastigheter AB 
salabostäder AB 
Sala Silvergruva AB 

Revisorernas förvaltning 

PwC har biträtt oss förtroendevalda revisorer i revisionsarbetet, såväl i planerings
som i genomförandefasen. 

Kostnaderna för revisorernas förvaltning och verksamhet redovisas i kommunens 
årsredovisning. 



REVISIONEN 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

De sakkunnigas rapporter i olika granskningar, som successivt förmedlats till 
fullmäktiges presidium. 

Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sala-H e by Energi AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sala-H e by Energi Elnät AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sala Industrifastigheter AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i salabostäder AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sala Silvergruva AB 
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