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REVISIONEN 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårs
rapport per 2013-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas 
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, inriktad på övergripande analys och 
inte på detaljer i redovisningen. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 39 mnkr. Bedömningen i delårs
rapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. 

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

• Vi bedömer att samtliga fyra finansiella mål som kommunfullmäktige 
fastställt kommer att uppnås under 2013. 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende verksamheten till största delen inte 
är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2013. 

• Vi har inte i granskningen funnit någon beskrivning av vilka åtgärder 
kommunstyrelsen kommer att vidta för att förbättra måluppfyllelsen av 
verksamhetsmålen till årsskiftet. 
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Granskning av delårsrapport 2013 

1 Sammanfattande bedömning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda re\isorer granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2013-01-01 - 2013-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2013. 

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 fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning 
som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten 
behandlas. 

Resultatet för perioden uppgår till +69,9 mnkr. I resultatet ingår en återbetalning 
från AF A-försäkringen för åren 2005 och 2006 på 20 mnkr (20,9 mnkr för 2012). I 
resultatet ingår vidare realisationsvinster från försäljning av fastigheter med 4,5 
mnkr. Hela intäkten från statsbidraget avseende insatser för de mest sjuka äldre på 
7,7 mnkr har bokförts under perioden. 

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 39 mnkr. Bedömningen i 
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. 

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

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

Vi bedömer att samtliga fyra finansiella mål som kommunfullmäktige 
fastställt kommer att uppnås under 2013. 

Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende verksamheten till största delen 
inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2013. 

Vi har inte i granskningen funnit någon beskrivning av vilka åtgärder 
kommunstyrelsen kommer att vidta för att förbättra måluppfyllelsen av 
verksamhetsmålen till årsskiftet. 
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Granskning av delårsrapport 2013 

2 Inledning 
2.1 Bakgrund 
Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst 
en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten 
från årets början. 

KL9kap9a§ 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a§ 
skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska 
resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 
följande revisionsfrågor. 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen, d. v. s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen 
planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig 
grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. 
Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den informa
tion som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig 
utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 

2.3 Revisionskriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 
20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

• God redovisningssed 

• Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 
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2.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 

Intervjuer med berörda tjänstemän 

Analys av relevanta dokument 

Granskning av delårsrapport 2013 

Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den 
omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa ett rättvisande 
resultat 

Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året 

Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 
för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 
på substansgranskning. 

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. 
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Granskning av delårsrapport 2013 

3 Granskningsresultat 
3.1 Rättvisande räkenskaper och god 

redovisningssed 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti 2013. 

Resultatet för perioden uppgår till +69,9 rnnkr. I resultatet ingår en återbetalning 
från AF A-försäkringen för åren 2005 och 2006 på 20 rnnkr (20,9 rnnkr för 2012). I 
resultatet ingår vidare realisationsvinster från försäljning av fastigheter med 4,5 
rnnkr. Hela intäkten från statsbidraget avseende insatser för de mest sjuka äldre på 
7,7 mnkr har bokförts under perioden. 

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse, nämndernas redogörelser, 
resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys. I delårsrapporten finns information 
och prognos för de kommunala bolagen. En sammanställd resultat- och 
balansräkning finns för koncernen Sala kommun, däremot finns ingen prognos för 
koncernens totala resultat. 

Ekonomikontoret skickar anvisningar och interna föreskrifter avseende 
delårsrapporteringen till förvaltningarna. 

Vi har granskat periodiseringar som skett av pensioner, skatteintäkter, 
semesterlöner, statsbidrag och av förvaltningarna väsentliga periodiseringar. 
Följande iakttagelser har skett: 

statsbidragen för ensamkommande flyktingbarn är tre kvartal försenade, samtliga 
kostnader för Fyrklövern stäms av månadsvis och finns bokade i balansräkningen i 
avvaktan på utbetalning från Migrationsverket. 

Det statsbidrag på 7,7 mnkr som erhölls för insatser för de mest sjuka äldre och som 
enligt god redovisningssed skulle ha intäktförts under 2012 har i sin helhet 
intäktsförts i januari 2013. I enlighet med god redovisningssed borde bidraget 
under 2013 ha periodiserats i takt med att de extra åtgärder som bidraget skulle 
finansiera genomförs. 

statsbidragen från migrationsverket för flyktingar har fr.o.m. 2013 delats mellan 
Bildnings- och lärandenämnden och Vård- och omsorgsnärnnden. statsbidragen 
som erhållits 2012 och tidigare har inte fördelats mellan nämnderna. 

Sernesterlöneskulden har periodiserats men ferielöner och uppehållslöner har inte 
periodiserats. Bedömningen som görs av kornmunstyrelsen är att det skulle 
innebära för stora svängningar i Bildnings- och lärandenämnden resultat att 
periodisera dessa utgifter och att mervärdet för att göra det är för litet för att 
motivera periodiseringen. I prognosen för 2013 ingår rätt bedömning av dessa två 
kostnader baserat på nu kända förhållanden. 
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Granskning av delårsrapport 2013 

r--
Bedömning 

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som 
tyder på att kommunens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Granskningen visar även att kommunens föreskrifter och anvisningar ger 
förutsättning för att delårsrapporten ska uppfylla de krav som KRL ställer. 

Vi har granskat ett urval poster bl.a. periodiseringar som är gjorda i samband med 
delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt. 
Iakttagelser har kommenterats ovan. Bedömningen är att dessa sammantaget inte 
är av en omfattning som påverkar möjligheten att gör en korrekt analys av 
delårsbokslutet. 

3.2 Resultatanalys 
Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, +39 mnkr, vilket är 34,6 mnkr 
bättre än den justerade budgeten för 2013. Avvikelsen beror på: 

• Engångsersättning från AF A-försäkringarna på 20 mkr 

• Realisationsvinst från försäljning av fastigheter 4,5 mnkr 

• Ökade skatteintäkter och statsbidrag 10,3 mnkr 

• Nämnderna redovisar ett resultat mot budget på +o, 7 mnkr 

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2013, prognos 
för utfallet för året samt avvikelsen mot budget. Om de jämförelsestörande 
posterna exkluderas är resultatet i nivå med det budgeterade resultatet på +4,3 
mnkr. 

Utfall Utfall 
Prognos Avv. mot 

Resultaträkning mnkr de/år de/år 
2012 2013 2013 budget 

Verksamhetens intäkter 176,8 188,7 274,3 3 

Verksamhetens kostnader -795,1 -811,8 -1267,8 20 
Avskrivningar -30,8 -31,5 -51,3 1,6 

Verksamhetens nettokostnader -649,1 -654,6 -1044,8 24,6 
skatteintäkter 550,1 561 840,4 5,2 

Generella statsbidrag 159 168,4 252,7 5,2 

Finansiella intäkter 2,9 2,9 3,8 -0,6 

Finansiella kostnader -7 -7,7 -13,1 0,2 

Arets resultat 55,9 70 39 34,6 

I förvaltningsberättelsen saknas en övergripande analys över kostnads- och 
intäktsutvecklingen i delårsrapporten. I not till resultaträkning kan utläsas 
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Granskning av delårsrapport 2013 

utvecklingen mellan åren för de större posterna. Här framgår att intäkterna för 
försäljningsmedel har minskat under 2013 med ca 2 mnkr. En förklaring till detta är 
att försäljningen av upphugget virke har minskat med 3,3 mnkr jämfört med 
motsvarande period förra året. Personalkostnaderna har ökat med 3,3 %jämfört 
med motsvarande period 2012. Lönerörelsen gav 2,53% i lönelyft i genomsnitt, 
sedan har ersättning för OB ökat p. g. a. n}it avtal. Antalet anställda har minskat 
med 23 personer. Ö\ Tiga kostnader ligger på ungefar samma nivå som 
motsvarande period 2012. 

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till34,5 mnkr. 

3·3 God ekonomisk hushållning 
3.3.1 Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 
som fastställts i budget 2013: 

Kommunfullmäktiges finansiella mål Utfall Måluppf'yllelse 
Årets resultat uppgår till minst l % av Inklusive AFA- Målet beräknas 
skatteintäkter, generella statsbidrag och återbetalningen uppfYllas 
uijämning uppgår resultatet till 

3.1 %, exkl. AFA är 
resultatet l ,2 % 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, Nettokostnaderna Målet beräknas 
utjämning är större än nettokostnadsökningen ökat med 3, l %, uppfYllas 
jämfört med föregående år intäkterna av skatter 

och statsbidrag har 
ökat med 3,3 % 

Nämnderna bedriver verksamheten inom Nämnderna Målet beräknas 
beslutade anslag redovisar en uppfYllas 

avvikelse mot 
budget i prognosen 
på+0,7mkr 

Vi delarkommunens bedömning att målen kommer att uppnås. 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är förenliga med de 
finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2013. 

3.3.2 Målför verksamheten 
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2013-2015 fastställt 9 mål för 
verksamheten. Dessa mål för verksamheten beskrivs och utvärderas i 
delårsrapporten. Målen är strukturerade efter tre perspektiv; hållbart samhälle, 
medborgare och medarbetare. För varje mål finns ett antal indikatorer som visar på 
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Granskning av delårsrapport 2013 

grad av mål uppfyllelse. God ekonomisk hushållning har uppnåtts när målen 
sammantaget visar på god måluppfyllelse i årsbokslutet. 

I delårsrapporten redovisas resultatet för några av indikatorerna och 
kommunstyrelsen gör en bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut. För vissa mål 
kan inte måluppfyllelsen helt bedömas då indikatorerna inte kan mätas i samband 
med delårsbokslutet (t. ex. en årlig enkät som inte genomförs). 

Vidare redovisas varje nämnds bedömning av deras måluppfyllelse av fullmäktiges 
mål per nämnd i en tydlig tabell per perspektiv. 

Måluppfyllelsen framgår av nedanstående tabell: 

Verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning 

Perspektivet 
samhällsutveckling 

Ett växande Sala 

En långsiktigt socialt hållbar 
utveckling 

En långsiktig miljömässigt hållbar 
utveckling 

Perspektivet verksamhet 

Nöjda medborgare och brukare 

God service av hög kvalitet 

Påverkan och inflytande för 
kommunens medborgare 

Perspektivet medarbetare 

Trygg, sker och utvecklande 
arbetsmiljö 

Delaktighet och inflytande för 
medarbetarna 

Tydligt och bra ledarskap 
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Antal 
indikatorer 

5 

2 

6 

l 

3 

l 

2 

l 

l 

Redovisade Kommunstyrelsens 
indikatorer bedömning av 

måluppfyllelse 

2 Målet uppnås delvis, antal 
invånare har ökat 

2 Målet beräknas inte 
uppnås 

5 Målet uppnås delvis 

l Målet beräknas inte 
uppnås 

3 Målet beräknas inte 
uppnås 

l Målet beräknas inte 
uppnås 

2 Uppnås delvis, 
sjukfrånvaron ökar men är 
ännu mindre än 5 % 
(4,9%) 

l Mätindikator saknas 

l Mätindikator saknas 
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Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt följs upp i delårsrapporten 
men att alla indikatorer för målen inte följs upp. Redovisningen görs utifrån 
prognos för helårsutfallet I tabellen ovan har det antal indikatorer som beslutats av 
fullmäktige redovisats samt hur många indikatorer som nämns i delårsrapporten. 
Som framgår är det ett fåtal indikatorer som nämns och för flera är det endast 
aktiviteter som beskrivs eller att kommande enkätundersökningar kommer att ge 
svaret på hur nära måluppfyllelse man har kommit. I tabellen framgår också 
kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen. Den övergripande bedömningen 
som kommunstyrelsen gör är att målen endast delvis eller inte kommer att uppnås 
för 2013. 

Baserat på den redovisning som finns i delårsrapporten är det svårt att göra någon 
annan bedömning än den kommunstyrelsen har gjort kring måluppfyllelsen. 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning tyder på att måluppfyllelsen avseende verksamheten till 
största delen inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2013. 

Vi har inte i granskningen funnit någon beskrivning av vilka åtgärder 
kommunstyrelsen kommer att vidta för att förbättra måluppfyllelsen till årsskiftet. 

3·4 Nämndernas budgetuppföljning och 
prognos 

Resultat per augusti 2013 och prognosen för nämndernas driftredovisning 2013 

visas i nedanstående tabell: 

Budget Redovisat Prognos 
Avvikelse 

Drift, tkr (nettokostnader) 
2013 20130831 2013 

mot 
budget 

Kommunstyrelsen 212 951 128 548 210 252 2 700 

Bildnings- och lärandenämnden 459 005 288 965 459 005 o 
Vård- och omsorgsnämnd 389 279 256 933 391279 -2 000 

Revision 787 248 787 o 
Överförmyndare 3 140 2 023 3 140 o 
Totalt 1065 162 676 717 1064 463 700 

I delårsrapporten finns för varje nämnd en ekonomisk analys både av resultatet per 
sista augusti och av den prognos som lämnas. Här kommenteras avvikelser från 
budget, händelser som innebär förändrade förutsättningar jämfört med plan m. m. 
För kommunstyrelsens förvaltningar/verksamheter prognostiserar samtliga ett 
planerat överskott mot budget utom tekniska kontoret. Tekniska kontoret går från 
ett överskott på +9,9 mnkr i delårsbokslutet till en prognos på -0,9 mnkr vid 
årsslutet. Någon heltäckande förklaring till resultattappet för tekniska kontoret är 
svår att hitta i redogörelsen. 
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Bildnings- och lärandenämnden förklarar differensen mellan resultatet i 
delårsbokslutet +11 mnkr med prognostiserat resultat med att bl. a. kostnaderna för 
utbildningsmaterial är större under hösten (naturligt då det är då nya skolåret 
börjar), avstämning av vilka som valt annan huvudman sker efter delårsbrytet vilket 
påverkar kostnaderna. I delårsbokslutet visar gymnasieskolan på ett underskott om 
-2,4 mkr och underskottet beräknas uppgå till-1,9 mnkr vid årsslutet. För 
framtiden anger nämnden ett behov av att se över lokalanvändningen. 

Målavstämningen \isar att inga av nämndens mål kommer att uppfyllas. Någon 
åtgärdsplan för att uppnå ett bättre verksamhetsresultat redovisas inte i 
delårsrapporten. 

Vård- och omsorgsnämnden har under 2013 fått ett tillskott på 7,7 mnkr i form av 
ett statsbidrag för åtgärder man gjort under 2012 för "de mest sjuka äldre". Viktigt 
att bevaka är att dessa medel inte räknas in i ordinarie verksamhet då med största 
sannolikllet ett lika stort statsbidrag inte kommer att erhållas kommande år. 
Oroande är skrivningen i delårsrapporten "täcks upp av ännu ej använda medel för 
"Mest sjuka äldre". Underskott beräknas uppstå i verksamheterna "Individ, familj, 
arbete" -5,3 mnkr och "omsorg om äldre" -4,1 mnkr. 

Målavstämningen visar att man beräknar att delvis uppnå alla målen. Nämnden 
redovisar kommentarer till varje perspektiv vad som sker för att nå måluppfyllelse. 

Övriga nämnder redovisar ingen avvikelse mot budget för 2013. 

3·5 Investeringar ochfinansiering 
I den strategiska planen för 2013-2015 budgeterades investeringar för 134,1 mnkr 
under år 2013. Den största investeringen var uppförandet av ett nytt äldreboende 
(70 mnkr år 2013) samt VA-verksamheten 19,7 mnkr. I tilläggsbudget har för 2013 
budgeten utökats med 30,7 mnkr. Fram till sista augusti har 56,5 mnkr fårbrukats 
och prognosen visar på 152,7 mnkr. 

För att finansiera detta kommer nya lån att tas upp enligt prognosen med 87 mnkr 
under 2013. Därmed kommer den långfristiga skulden att uppgå till370 mnkr vid 
årets slut. Finansnettot för prognosen uppgår till-9,3 mnkr. En tumregel är att en 
investering i mark och byggnader genererar ökade driftskostnader med 10 % så 
förutom ränta på låneskulden kommer ca 15 mnkr ökade driftkostnader att belasta 
resultatet kommande år. Kommunens investeringar kommer enligt 
verksamhetsplanen att minska kommande år men kommer ändå att vara betydligt 
högre än de avskrivningar som sker \ilket innebär att man måste ha ett positivt 
resultat betydligt över de 1 % som nuvarande finansiella mål kräver för att klara att 
finansiera dessa utan ytterligare långfristiga lån. Likviditeten kommer sannolikt 
inte att fortsätta gynnas av AF A-återbetalningar. 
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