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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 för 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 2013" 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. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen inte är 
tillräcklig. Kommunstyrelsen har ej formaliserat hur styrning och uppföljning av 
bolagen ska ske enligt det kommunala ändamålet och inom de kommunala 
befogenheterna. 

Vi bedömer att årsredovisningen uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och att 
den är upprättad helt enligt god redovisningssed. 

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 2013 års verksamhet. 



Undantag på grund av valbarhetshinder och jäv 
Kerstin Vindal-J ansson är vald med undantag för bildning- och lärandenämnden och 
valnämnden och har inte deltagit i granskningar som berör dessa verksamheter. 

Bengt Åkesson är vald med undantag för kommunstyrelsen och har inte deltagit i 
granskningar som berör deras verksamhet. 
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Revisorernas redogörelse för 2013 

Bilaga till 
reVISlOllS

berättelsen 
för 2013 

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 2013 finns tillgänglig vid fullmäktiges samman
träde den 28 april2014. 

Sammanfattning av genomförda granskningar 2013 

Granskning av årsredovisningen 2013 (bilaga 2) 

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

Avvikelse mot god redovisningssed finns i årets bokslut då ett villkorat statsbi
drag ingår i resultatet för 2013 som borde, enligt god redovisningssed, ha redo
visats 2012. Detta kommenterades även i forra årets granskning. Med det resul
tat som kommunen redovisar 2013 påverkar inte detta möjligheten till en rättvis 
bedömning av årets resultat. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 
a-b). 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och finan
siella mål som fullmäktige har angivit i 2013års budget. Samtliga finansiella mål 
uppnås under 2013. Inga av verksamhetsmålen uppnås helt under 2013, fem 
mål uppnås delvis, två mål uppnås ej. För några mål har ingen uppföljning skett 
under 2013, dels då enkät ej genomförts dels då måltal inte har formulerats. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. 

Vi bedömervidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rätt
visande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 
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Delårsrapport 2013 (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 fast
ställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfull
mäktige 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 delårsrap
port: 

• 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. 

Kränkningar och diskriminering i skolan (bilaga 4) 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat arbetet 
mot kränkningar och diskriminering inom grundskolan. Revisionsfrågan som besvarats är 
säkerställer Bildnings- och lärandenämnden genom styrning och uppföljning att berörda 
verksamheter bedrivs i enlighet med skollagens 6 kapitel om kränkande behandling och 
diskrimineringslagen? 

Vår samlade bedömning är att Bildnings- och lärandenämnden inte säkerställer, genom 
styrning och uppföljning, att det bedrivs ett målinriktat arbete mot kränkande behandling 
och diskriminering i grundskolan. Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Nämnden har inte fullt ut uppmärksammat skollagens bestämmelser om huvud
mannens sl<yldighet att sl<yndsamt utreda och i förekommande fall vidta åtgärder 
vid befarade fall av kränkande behandling och trakasserier. Nämnden har inte de
legerat till rektorer att utreda och fatta beslut om åtgärder. Detta har betraktats 
som ren verkställighet. 

• Såväl nämnden som rektorer har förbisett den anmälningssl<yldighet som förelig
ger för personal till rektor och för rektor till huvudman. Nämnden har inte upprät
tat något system för anmälan till huvudman. 

• Nämnden har vidtagit åtgärder för att se till att samtliga enheter upprättar årlig 
plan mot kränkande behandling och diskriminering. 
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• De båda skolor som vi besökt bedriver ett aktivt värdegrundsarbete utifrån princi
pen om nolltolerans mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning. Dessa, 
liksom kommunens övriga grundskolor har aktuella likabehandlingsplaner upprät
tade med utgångspunkt i gällande lagstiftning. 

• Planernas innehåll och processen i planarbetet kan förbättras i flera avseenden för 
att stödja skolornas arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Bland 
annat kan kartläggning och formulering av uppföljningsbara mål förbättras. Elever 
bör också involveras mer genomgående i planering, genomförande och utvärdering 
av arbetet. 

• Ansvarsfördelningen mellan huvudman, rektor och personal behöver förtydligas 
och rutinerna för att hantera befarade kränkningar ses över. Nuvarande rutiner föl
jer inte skollagens bestämmelser och aktuell delegationsordning inom nämnden. 
Framför allt måste personalens och rektorns anmälningsskyldighet framgå av ruti
nerna. 

• Det krävs kompetensutveckling för att säkerställa att alla nivåer i organisationen 
har tillräckliga kunskaper om gällande lagstiftning. 

• Nämnden behöver utveckla den övergripande uppföljningen av det samlade arbetet 
mot kränkande behandling och diskriminering, samt se till att det finns fungerande 
rutiner för anmälan av aktuella fall till huvudman. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar och läke
medelsanvändning inom kommunens särskilda boenden (bilaga 5) 

Revisorerna i Sala kommun har gett PwC i uppdrag att granska medicinskt ansvarig sjuk
sköterskas (MAS) ansvar inom kommunens särskilda boenden. 

Granskningen skall ge svar på följande två revisionsfrågor: 
• säkerställer nämnden att MAS har en tydlig ställning i organisationen? 

• Finns ett systematiskt sätt att implementera riktlinjer/rutiner och att följa upp följ
samheten av dessa? 

Vår samlade revisionellabedömning är att nämnden inte säkerställer att MAS har en tydlig 
ställning i organisationen. Vår bedömning är att det finns ett systematiskt sätt att imple
mentera riktlinjer/rutiner inom de särskilda boendena. Det finns även system och rutiner 
för att hantera avvikelser inom läkemedelsområdet. Inom hemsjukvården finns dock åtskil
ligt att göra för att utveckla och implementera rutiner för att kommunen skall kunna anses 
leva upp till kraven om god och säker vård. 

Våra bedömningar grundar sig på följande iakttagelser: 
• Vår bedömning är att nämnden inte har säkerställt att MAS har en tydlig ställning i 

organisationen. Formerna för kommunikation och samordning mellan olika funkt
ioner och ansvar för vad, när och vem som skall rapportera till nämnd behöver tyd
liggöras. 

• Det finns en etablerad och god samverkan mellan MAS och de särskilda boendena 
men samverkan med hemsjukvården är begränsad och behöver utvecklas. 

• Samverkan mellan den funktion som är ansvarig för uppföljning av Senior Alert 
och egenkontrollerna behöver utvecklas så att MAS fortlöpande informeras och 
görs delaktig inom de områden hon ansvarar för. Vår bedömning är att det är vik
tigt att det inom ansvarsområdet hälso- och sjukvård finns ett tydligt uppdrag och 
en samordning för att säkerställa kravet på god och säker vård. 
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• Vår bedömning är att samverkan med kommunen och den privata entreprenören 
fungerar bra. Även samverkan mellan primärvård och de särskilda boendena fun
gerar tillfredställande. Samverkan mellan kommunen och primärvården måste 
däremot följas upp och utvecklas så att hemsjukvårdens patienter som bor i eget 
boende får tillgång till läkare i tillräcklig omfattning. Samordning och samverkan 
mellan hemsjukvården och primärvården måste även utvecklas så att vmje patient 
får en individuell plan där det tydligt framgår vilken vård och behandling en pati
ent har behov av. 

• Vår bedömning är att MAS tilläggsuppdrag är förenliga med MAS-uppdraget. Dock 
är vi frågande till om hantering av synpunkter och klagomål, samt hantering av Lex 
Sarah-ärenden, bör vara ett uppdrag som MAS skall ansvara för. 

• Vår bedömning är att egenkontrollen är ändamålsenlig, men att en samordning är 
nödvändig, för att MAS skall kunna anses ha förutsättningar att utöva sitt medi
cinska ansvar och utöva tillsyn i tillräcklig omfattning. 

• Läkemedelsgenomgångar skall initieras av ansvarig läkare inom primärvården. I 
vilken omfattning läkemedelgenomgångar genomförs styrs inte av kommunen. Ef
tersom felaktig läkemedelsbehandling är ett område där det finns stora risker bör 
detta tas upp som särskild punkt i diskussionerna med primärvården. 

• Vår bedömning är att det finns rutiner och system för hantering av läkemedelsav
vikelser samt att avvikelser används för att utveckla verksamheten. 

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet (bilaga 6) 

Revisorerna i Sala kommun har givit PwC i uppdrag att göra en granskning av kommunens 
åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Revisionsfrågan är formulerad enligt följande: Är 
vård- och omsorgsnämndens styrning för att minska ungdomsarbetslösheten ändamålsen
lig? 

Efter genomförd granskning är vår övergripande bedömning att vård- och omsorgsnämn
dens styrning för att minska ungdomsarbetslösheten behöver utvecklas. 

Det finns en tydlig organisation och ansvar för arbetet med att motverka ungdomsarbets
löshet och vår bedömning är att den genomförda omorganisationen har samlat alla delar 
som rör arbetslöshet till vård- och omsorgsnämnden. Enligt vår bedömning bör dock 
nämnden formulera mål och ambitioner för sina insatser inom arbetsmarknadsområdet. 
Om ungdomar verkligen är prioriterade bör detta avspeglas i nämndens styrande doku
ment och verksamhetsplaner. 

Vidare är det enligt vår bedömning positivt att nämnden söker ta ett samlat grepp kring 
arbetslöshetsfrågan genom inrättandet av ett Jobbcenter. Vi kan dock konstatera att finan
sieringen likväl som framtida lokal för verksamheten i dagsläget är osäker vilket gör att det 
är oklart när och i vilken form Jobbcenter kan komma att starta. 

Avslutningsvis bedömer vi även att uppföljningen av verksamheten i flera delar behöver 
utvecklas, bland annat så att nämnden kan följa hur väl de olika verk-samheterna som er
bjuds arbetslösa ungdomar faktiskt fungerar. En utvecklad uppföljning skulle skapa bättre 
överblick över hur många ungdomar som tar del av nämndens olika verksamheter, likväl 
som hur många ungdomar som kontaktas och erbjuds stöd genom kommunens insatser 
kopplade till det kommunala informationsansvaret. 

Kommunstyrelens uppsikt över bolagen (bilaga 7) 

Kommunens förtroendevalda revisorer har givit PwC i uppdrag att granska kommunstyrel
sens uppsiktsplikt gällande de kommunala bolagen. 
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Granskningen har främst inriktats mot de bolag där kommunen har betydande ägarintres
sen. Övriga intresseorganisationer har kommunen liten ägarandel i och/ eller att deras 
verksamhet är av ringa omfattning. 

Den revisionsfråga som ska besvaras är om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt av
seende bolagen i tillräcklig omfattning. 

Vår övergripande bedömning är att kommunstyrelsens uppsikt av de kommunala bolagen 
inte är tillräcklig. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens uppsiktsplikt inte utövas på ett formaliserat sätt där 
kommunstyrelsen har lagt upp rutiner för hur styrning och uppföljning ska ske. Vi bedömer 
att ägardialogen numera fungerar genom olika träffar mellan kommunen och bolagens 
representanter. Då det till stor del saknas tydliga styrdokument kan kommunstyrelsen ut
veckla sin uppsikt genom att i ett dokument tydliggöra relationen mellan ägaren (kommu
nen) och bolagen. Ett sådant styrddokument ska redovisas hur, vad och när information 
skall delges mellan kommunen och dess bolag. 

Koncernen Sala kommun består, förutom av kommunen, av flera hel- och delägda bolag. 
Detta ställer krav på att kommunstyrelsen formalisar sin styrning och uppföljning av bola
gen. En skärpning i kommunallagen fr o m 1 jan 2013 innebär att kommunstyrelsen valje 
år, i särskilda beslut, för valje ska bolag pröva om bolagets verksamhet har bedrivits enligt 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogen
heterna. 

Kommunens styrdokument för de kommunala företagen framgår av bolagsordning, kom
munstyrelsens reglemente, ägardirektiv (endast för salabostäder AB), samt övriga direktiv 
(gäller främst vissa dokument som styr och reglerar förhållandet till Sala-Heby Energi AB 
med dess dotterbolag). 

Granskningen har inriktats mot följande fyra gransknings mål: 
• Är kommunstyrelsens roll avseende de kommunala bolagen definierade utöver 

uppsiktsplikten? 

Vad som ligger i uppsiktsplikten är inte tydligt fastlagt i lagstiftningen. 
Kommunstyrelsen har inte getts någon utökad ägarfunktion som framgår av styrelsens 
reglemente. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen roll kan tydliggöras i styrelsens reglemente, rikt
linjer för ägarstyrning och/ eller i ägardirektiv där formerna för hur styrningen och uppfölj
ningen av bolagen kan tydliggöras. 

• Utformar kommunstyrelsen sin kontroll, styrning och ledning över kommunens 
bolag på ett ändamålsenligt vis? 

Kommunstyrelsen har inte utformat sin kontroll, styrning och ledning av kommunens bo
lag på ett ändamålsenligt sätt. Inga särskilda direktiv har lämnats av kommunstyrelsen till 
bolagen. 

Vår bedömning grundar sig på att samtliga bolagsordningar inte är uppdaterade, att relat
ionen mellan ägaren (kommunen) och bolagen inte har tydliggjorts i exempelvis riktlinjer 
för ägarstyrning (företagspolicy), att kommunstyrelsen inte har utformat regler för hur 
uppsiktsplikten ska utövas. 

Vår bedömning är att styrelsen skall lägga upp ett system för hur informationen skall över
föras till de kommunala företagen, när den skall överföras och vilken information som skall 
lämnas från de kommunala bolagen. 

• säkerställs att samråd sker och information går ut vid kommunala beslut och bo
lags beslut som påverkar annan part inom koncernen? 

Vid regelbundna ägardialoger och koncernledningsträffar informeras om pågående ären
den och fattade beslut mellan kommunen och bolagen. Beslut som avser bolagsordningar, 
ägardirektiv och principiella frågor delges på årsstämmor. 
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• Har kommunstyrelsen anpassat sitt arbete med uppsiktsplikten med anledning av 
förändringarna i kommunallagen 1 jan 2013? 

Kommunstyrelsen har inte genom direktiv eller andra dokument beslutat om hur uppsikts
plikten ska utövas utifrån förändringarna i kommunallagen fr o m I jan 2013. 

För att utveckla kommunstyrelsens uppsiktsplikt rekommenderar vi att: 
• former för hur kommunstyrelens uppsiktsplikt ska utövas dokumenteras 

• bolagsordningar revideras för att uppfylla lagens krav på ändamålsbeskrivningen 

• riktlinjer för ägarstyrning och/eller ägardirektiv antages för samtliga bolag i 
"kommunkoncernen" 

Förstudie- Ej verkställda LSS-beslut (bilaga 8) 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC/Kommunal Sektor 
granskat hur Vård- och omsorgsnämnden styr och följer upp verkställighet av LSS-beslut. 
Granskningen har utförts genom intervjuer, stickprovsgranskning av ej verkställda beslut 
samt genom granskning av styr- och uppföljningsdokument. 

Granskningen har inriktats mot att besvara revisionsfrågan: 

• Är vård- och omsorgsnämndens styrning och uppföljning över processen från fattat 
LSS-beslut till verkställighet ändamålsenlig och tillförlitlig? 

Utifrån de iakttagelser som gjorts i granskningen samt efter analys av resultatet är den 
samlade bedömningen att vård- och omsorgsnämndens styrning och uppföljning över pro
cessen från fattat LSS-beslut till verkställighet i huvudsak är ändamålsenlig och tillförlitlig. 
Följande revisionskriterier har lett till den samlade bedömningen: 

• Lägesrapport beträffande antal yttranden och eventuella viten fr.o.m. 2012. 

De ej verkställda besluten gäller till övervägande del insatserna kontaktperson och bostad 
med särskild service. Lägesrapporten beträffande yttranden och viten visar att nämnden -
trots inrapportering av ett betydande antal beslut till Socialstyrelsen och Inspektionen för 
Vård och Omsorg (NO)- endast i några få fall under de senaste åren ombetts att yttra sig. 
Endast ett ärende har än så länge lett till vitesföreläggande. 

• Vilka bakomliggande orsaker finns för att beslut ej verkställts inom stipulerad tid? 

Genom intervjuer och stickprovsgranskning framgår att resursbrist p.g.a. avsaknad av lä
genhet/lämplig gruppbostad alternativt resursbrist i form av avsaknad av lämplig kontakt
person eller stödfamilj är de vanligast förekommande, bakomliggande orsakerna till att 
insatsbeslut inte kan verkställas inom stipulerad tid. Bedömningen är att verksamheten har 
vetskap om de vanligaste orsakerna men att dessa inte dokumenteras i tillräcklig utsträck
ning. 

• Vilka rutiner finns för verkställighet av LSS-beslut? 

Kontaktvägarna är korta och det finns både informella och mer formaliserade, avstäm
ningsträffar mellan handläggare och utförare. Överlämning av uppdrag till verkställigheten 
anses vara säker. Handläggarna håller även utförarna informerade om kommande behov, 
vilket underlättar verkställigheten. Det finns en enhetschef med särskilt basamordnaran
svar men det saknas skriftliga rutiner och enhetsspecifika aktivitetsplaner som avser hur 
insatserna ska verkställas. Bedömningen är sammantaget att det inte till fullo finns rutiner 
för verkställighet av LSS-beslut, utan att verksamheten till viss del förlitar sig på korta kon
taktvägar. 

• Vilken återrapportering får nämnden? 
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Verksamhetschefen signalerar till nämnden om framtida behov och omvärldsförändringar, 
med tyngdpunkt på behovet av lokaler/bostäder. Myndighetschefen rapporterar till soci
alutskottet om vilka insatsbeslut som inte har kunnat verkställas, och med hjälp av utförar
na beskrivs också orsaker till att beslut inte kunnat verkställas inom stipulerad tid. Vår 
bedömning är sammantaget att nämnden får regelbunden återrapportering från verksam
heten. 

• Vilka åtgärder vidtar nämnden för att LSS- beslut ska kunna verkställas inom sti
pulerad tid? 

Upprepade rapporter från verksamheten har synliggjort ett behov, framförallt vad gäller 
bostadssituationen. Nämnden har genom strategiplan och delårsrapport påvisat ett behov 
som lett till att KS uppdragit verksamheten att ta fram ett beslutsunderlag avseende grupp
bostad. Bedömningen är att nämnden vidtagit åtgärder för att LSS-beslut avseende bostä
der ska kunna verkställas inom stipulerad tid. Däremot har inga uppdrag getts från nämn
den eller aktiva åtgärder vidtagits från förvaltningen för att komma till rätta med verkstäl
ligheten av insatserna kontaktperson och korttidsvistelse i stödfamilj. 

Förberedelse för EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter) 
(bilaga 9) 

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska kommunens förberedelse för EKO-frågor, 
det vill säga etik, korruption och oegentligheter. Granskningen koncentreras på kommu
nens förebyggande arbete att skydda sig mot att EKO-problem inträffar. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Är kommunstyrelsens och de granskade nämndernas arbete med EKO-frågor 
ändamålsenligt? 

• Är den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig? 

Detta har granskats genom analys av styrande dokument, rutiner och planer för intern 
kontroll samt intervjuer med kommunledningen och förvaltningsledningen inom skolför
valtningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 

Vår sammanfattande revisionellabedömning är att det finns brister i kommunstyrelsens 
och nämndernas arbete med EKO-frågor och att den interna kontrollen gällande dessa 
frågor kan förbättras. Vår bedömning baserar vi på följande iakttagelser: 

• Det saknas en övergripande policy för hur man som anställd eller förtroendevald 
ska agera vid förekomst av mutor och andra oegentligheter. Vi rekommenderar att 
en sådan tas fram och välkomnar att det pågår ett arbete med detta. 

• Kommunstyrelsen eller nämnderna har inte genomfört någon dokumenterad risk
bedömning över var i organisationen risken för oegentligheter och fel är som störst. 

• Förhållningsreglerna för inköpskort bedöms som ändamålsenliga, men ;i rekom
menderar att restriktivitet tillämpas vid utfardandet av inköpskort. 

• Rutinen för intern kontroll bedöms som ändamålsenlig, men vi rekommenderar att 
samtliga kontor och förvaltningar genom stickprov kontrollerar fakturahantering 
och användandet av inköps kort. 

• När det gäller försäljningsstöd är vår bedömning att rutinerna för utbetalning och 
de kontroller som genomförs i huvudsak är ändamålsenliga. Vi rekommenderar 
dock att rutinen för registrering av klientuppgifter ses över. 
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Nämndträffar 

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

De senaste åren har frågor kring ansvarsövandet berörts varför vi fokuserat mer på nämnd
specifika frågor. Ett dokument med frågor har varit utsänt till nämnden/förvaltningen in
nan överläggningen. Därtill har ett antal aktuella frågor ställts utifrån måluppfyllelse avse
ende ekonomi och verksamhet. I samband med överläggningen har nämndernas represen
tanter diskuterat och besvarat frågorna samt minnesanteckningar upprättats. 

Revisorerna har under hösten 2013 även träffat samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och 
fritidsutskottet med liknande upplägg som vid nämndträffarna. 

Revisorernas arbetsformer 

Vi har under året haft träffar med fullmäktiges presidium och kommunledningen. I 
samband med de olika granskningarna har vi ibland, vid redovisning och överlägg
ningar om granskningsresultatet, sammanträffat med kommunstyrelsen, företrä
dare 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 (11 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-H e by 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. 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

De sakkunnigas rapporter i olika granskningar 
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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1. Sammanfattning 

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

Avvikelse mot god redovisningssed finns i årets bokslut då ett villkorat statsbidrag 
ingår i resultatet för 2013 som borde, enligt god redovisningssed, ha redovisats 
2012. Detta kommenterades även i förra årets granskning. Med det resultat som 
kommunen redovisar 2013 påverkar inte detta möjligheten till en rättvis bedömning 
av årets resultat. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a
b). 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhetsmål och 
finansiella mål som fullmäktige har angivit i 2013 års budget. Samtliga finansiella 
mål uppnås under 2013. Inga av verksamhetsmålen uppnås helt under 2013, fem 
mål uppnås delvis, två mål uppnås ej. För några mål har ingen uppföljning skett 
under 2013, dels då enkät ej genomförts dels då måltal inte har formulerats. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

PwC 
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2. Inledning 

l~ 

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings
nämndens 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. 

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 (g:ga) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas 
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

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

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 
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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. 

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 
presenteras i årsredovisningen 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- 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 
bedöma 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. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med 
kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med 
utgångspunkt 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 
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts. 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 2014-04-01. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2014-04-

15. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom och 
controller. 
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3· Granskningsresultat 
Avvikelse mot god redovisningssed finns i årets bokslut då ett villkorat statsbidrag 
ingår i resultatet för 2013 som enligt god redovisningssed borde ha redovisats 2012. 
statsbidraget avser insatser för de mest sjuka äldre och bidraget utbetalas efter att 
insatserna genomförts, dvs kommunen har haft kostnaderna för åtgärden under 
2012 och enligt matchningsprincipen skall intäkten därmed bokföras på samma år, 
se RKR nr 18. Avvikelsen kommenteras i redovisningsprinciperna. Avvikelsen 
uppgår till7,7 mnkr. 

3L1. 

l LL 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. 

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 utvecklas de närmaste 
åren. 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och pensions
medelsförvaltning. Under avsnittet "Ekonomisk översikt" beskrivs och redovisas 
finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i det finansiella 
perspektivet. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I förvaltningsberättelsen redovisas i punktform viktiga händelser som inträffat 
under och delvis efter räkenskapsåret. 

Förväntad utveckling 
Det finns ingen sammanfattande beskrivning av den förväntade utvecklingen inom 
Sala kommun. I nämndernas verksamhetsberättelser finns för varje nämnd ett 
avsnitt om framtiden. Förvaltningsberättelsen bör kompletteras med en 
sammanfattande beskrivning från varje nämnds och bolags redogörelse. 
Kopplingen bör också göras hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi 
och prioriteringar inom olika områden. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det v:ill 
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
åidersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal 
uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information. sjukfrånvaron 
har ökat från 4,7% 2012 ti114,9% under 2013. 
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Gemensam förvaltningsberättelse 
I förvaltningsberättelsen finns ett särskilt avsnitt som berör den sammanställda 
redovisningen. Här beskrivs vilka enheter som ingår i den samlade kommunala 
verksamheten med ägarandel i ett organisationsschema. 

Enligt RKR 8:2 skall den gemensamma förvaltningsberättelsen även innehålla en 
samlad bild av de ekonomiska engagemangen i koncernföretagen samt en analys av 
den ekonomiska utvecklingen och en bedömning av affars- och marknadsrisker 
samt finansiella risker. Detta bör kompletteras till kommande årsredovisningar. 

Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer 
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions
förpliktelser i enlighet med RKR 7.1. 

De analyser och sammanställningar som redovisas i förvaltningsberättelsen rörande 
kommunens ekonomi bedömer vi överlag som rättvisande. 

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 
kommenteras separat i avsnitt 3.1.3. I avsnittet" Nämndernas 
verksamhetsberättelse" avslutas varje nämnds avsnitt med verksamhetsstatistik för 
åren 2011,2021 och 2013. För kommunen som helhet redovisas de finansiella 
nyckeltalen och personalstatistik I förvaltningsberättelsen finns en beskrivning av 
kommunens styrmodelL 

LL2., 

Bedönming och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
årets investeringar. 

Investeringarna redovisas totalt per nämnd och lämnar upplysningar om nettoutfall 
och jämförelse mot budget. Vidare redovisas i en tabell större investeringsprojekt 
som pågår över flera år där man kan utläsa totala nettoinvesteringen under åren 
2011-2013. 

I nämndernas verksamhetsberättelse kommenteras investeringarna. Tekniska 
kontoret som nu sorterar under kommunstyrelsen svarar för den största andelen av 
investeringarna. Varje större investering kommenteras, men kommentarerna från 
Tekniska kontoret är ytterst sparsamma. Något mer kring det verkliga ekonomiska 
utfallet av avslutade investeringar bör lämnas. 

Utfall mot budget visar på en positiv avvikelse på 61,2 mkr (56 mkr för år 2012), 

varav merparten avser ej genomförda investeringar under tekniska nämnden, 53,3 

mkr. De största projekten avser Äldreboende total förbrukat t o m 2013 är 142 

mnkr. 
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Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Under 2012 ändrades organisationen i 
Sala kommun där ett antal nämnder försvann och finns numera under 
kommunstyrelsens förvaltning. Omorganisationen innebär att vissa jämförelser inte 
är möjliga eller osäkra att göra mellan utfall2012 och 2013. 

I samband med delårsrapporten redovisade nämnderna ett prognostiserat utfall på 
totalt 0,7 mnkr, utfallet för 2013 blev 28,5 mnkr. Prognossäkerheten måste 
förbättras betydligt och det skulle vara mycket bra om jämförelser mellan 
delårsprognosen och årsbokslutet ingick i nämndernas redovisningar på ett tydligt 
sätt. 

Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per 
sista augusti redovisas i tabellen nedan: 

Driftredovisning per nämnd, Budgel Prognos Budget- Prognos-
m n kr 2013 per augusti avvikelse avvikelse 

Kommunstyrelsens 
190 939 213 231 210 251 22 292 19 312 förvaltning 

·kommun chef 9 g61 10 662 10462 701 501 

·medborgarkontor 32235 34634 32634 2 399 399 
·Kultur· och fritidskontor 35069 37350 37100 2281 2 031 

·Samhällsbyggnadskontor 50371 54480 53580 4109 3209 
·Tekniskt kontor 26950 36375 37195 9425 10245 

·Räddningstjänst 20370 22244 22244 1874 1874 

·Ekonomikontor 7151 7938 7638 787 487 
·Personalkontor 8832 9548 9398 716 566 

Bildnings· och 
449 524 459 005 459 005 9481 9 481 lärandenämnden 

Vård· och omsorgsnämnden 392 722 389 279 391 278 -3443 -1444 
Revision 1 1 1 o o 

Överförmyndare 3 3 3 o o 

Totalt 1033189 1 061519 1 o6o 538 28 330 27 349 

Största avvikelserna mot budget och prognosen i augusti konstateras för tekniska 
kontoret och bildnings- och lärandenämnden. För Tekniska kontoret förklaras 3 
mnkr av att ombyggnaden av mottagningsköket i Ösby skjutits på framtiden, VA
verksamheten visar på ett "stort" överskott- men hur stort framgår inte. I övrigt är 
det svårt att ur Tekniska kontorets redovisning få en överblick över vad som 
bidragit till det stora överskottet mot budget och den prognos som lämnades så sent 
som i augusti. 
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För bildnings- och lärandenämnden visar grundskolan på ett stor överskott mot 
budget vilket bl a förklaras med statsbidrag som erhållits för nyanlända under 2013 

där verksamheten inte har kommit igång under 2013. Vid kontakt med ansvarig för 
avräkningen inom bildnings- och lärandenämnden försäkrar de att dessa medel inte 
från Migrationsverkets sida var avsedda att balanseras över till kommande år, vilket 
har varit fallet tidigare år. 

Det är inte möjligt att ur årets årsredovisning avläsa hur de affärsdrivande 
verksamheterna har gått ekonomiskt, en särredovisning där detta framgår särskilt 
för VA- och renhållningsverksamheterna skulle höja informationsvärdet i 
årsredovisningen. En upplysning om hur stor andel av kommunens eget kapital som 
utgör VA- och renhållningsverket innehar är också värdefullt att veta. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i kommunens bedömning att balanskravet har uppfyllts. Enligt 
reglerna skall realisationsvinster avräknas resultatet för att få fram 
balanskravsresultatet Efter avräkning av reavinster på 4,9 mnkr uppgår 
balanskravsresultatet till +60,2 mnkr. 

h 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens 
uppfyllelse som svag. 

I den strategiska planen för 2013-2016 har fullmäktige beslutat om 
kommunövergripande mål i fyra perspektiv: 

" Hållbart samhälle 
" Medborgare 
• Medarbetare 
• Ekonomi 

Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som helhet, dels för 
samtliga nämnder. För varje mål sätts indikatorer som skall mäta måluppfyllelsen. 

I förvaltningsberättelsen ges en analys av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv 
för kommunen som helhet samt att varje nämnds bidrag till måluppfyllelsen 
kortfattat redovisas. Som en bilaga till årsredovisningen finns sedan en 
indikatorsammanställning där utfallet för varje indikator under åren 2011, 2012 och 
2013 kan följas. 

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 
som fastställts i budget 2013: 

7 av 12 
PwC 



Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i Utfall 2013 
budget2013 

Måluppfyllelse, KS 
bedömning 

Arets resultat uppgår till minst 1 % av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning. 

Resultatet uppgår till 6,0 % Målet har uppnåtts 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, 

utjämning är större än 
nettokostnadsökningen 

Nämnderna bedriver verksamheten inom 
beslutade anslag 

Nettokostnaderna har ökat Målet har uppnåtts 
rned 0,7 %, skatter, 

statsbidrag m m med 3,2 % 

Nämnderna redovisar ett 
sammanlagt överskott på 

28,5 mnkr, Vård- och 

omsorgsnämnden visar ett 
underskott på -3,4 m n kr 

Målet har uppnåtts (med ett 
undantag) 

I förvaltningsberättelsens avsnitt "Målavstämning- God ekonomisk hushållning" 
redovisas för kommunen som helhet varje mål grad av måluppfyllelse samt 
kommentarer kring varje perspektiv. Vill man veta värdet på de indikatorer som 
används för att värdera måluppfyllelsen finns dessa i bilagan 
"Indikatorsammanställning". Med denna 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 mål uppfyllelse. 

Målet är Målet är Målet är 
Perspektiv Antalmål uppfyllt delvis inte 

uppfyllt uppfyllt 

Hållbart samhälle 3 2 l 

Medborgare 3 l 2 

Medarbetare, 2 mål ej mätts 3 l 

Ekonomi 3 3 

En del av de indikatorer som ingår i målavstämningen för de olika perspektiven har 
inte mätts under 2013. De baseras i vissa fall på SCB mätningar som inte 
genomförts under 2013, i dessa fall har värdet vid senaste mätningen använts vid 
målavstämningen. 

För perspektivet medarbetare har inga indikatorer lagts in i strategiska planen för 
två av de tre målen. Måluppfyllelsen mäts i dessa fall genom medarbetarenkäter. 
Dessa har genomförts under 2013 men resultatet ingår inte i målavstämningen 
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ovan. I indikatoravstämningen framgår resultatet men detta resultat värderas inte, 
något måltal finns inte. 

} {ii,) 

Vi bedömer att nämndernas årsredovisningar i allt väsentligt följer 
kommunfullmäktiges anvisningar. 

Enligt anvisningarna skall följande redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. 

• Verksamhetsansvar 

• Målavstämning 

• Året som gått 

• Ekonomi i tabellform 

• Ekonomisk analys både drift och investering 

• Framtid 

• Verksamhetsfakta- nyckeltal, statistik eller liknande 

Nämnderna följer anvisningarna i sina verksamhetsberättelser och ger överlag en 
bra redovisning av året som gått och även vad som väntar i den närmaste framtiden. 
Dock är de ekonomiska analyserna till stor del för mycket inriktade på att tala om 
budgetavvikelsens storlek, inte anledning till avvikelsen. I vissa fall är det svårt att 
göra sig en uppfattning om vad som föranleder avvikelserna. En kommentar kring 
avvikelsen mot prognosen i delårsrapporten per augusti skulle ha lämnats då 
avvikelsen i vissa fall är anmärkningsvärd. Måluppfyllelsen redovisas i tydliga 
tabeller. 

I en bilaga till årsredovisningen har nämndernas uppföljning av den interna 
kontrollen redovisats vilket kompletterar årsredovisningen på ett bra sätt. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed med undantag för nedan avvikelse. 

Vi bedömer att resultaträkningen inte ger en i allt väsentligt rättvisande bild av 
årets resultat då statsbidraget avser insatser för de mest sjuka äldre som kommunen 
fick 2012 på 7,7 mnkr har bokförts på 2013. Bidraget erhölls sent i december 2012 

och var oväntat stort. Enligt matchningsprincipen skall intäkten därmed bokföras 
2012 då ersättningen avser gjorda insatser under 2012, se RKR nr 18. Avvikelsen 
kommenteras i redovisningsprinciperna och i förvaltningsberättelsen. Resultatet är 
i o m detta 7,7 mnkr för högt. 

I samband med granskningen av redovisningen sker kontroller att redovisning av 
inköp klassificeras rätt dvs om det är en investerings- eller en driftskostnad. I 
samband med detta konstateras att det finns inköp där denna klassificering är 
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tveksam och vi rekommenderar kommunen att ta med detta in sin interna kontroll 
under kommande år. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos. 

Utfall 
Utfall2013 

Ökning{ 
Utfall prognos :~g~e~e Resultaträkning och prognos 2013-12-31 

Föreg. år minskn.% 

Verksamhetens intäkter 266 665,00 282 091,00 5,78% 274 270,00 7 821.00 

Verksamhetens kostnader -1 232 826,00 -1 250 674.00 1,45% -1267761,00 17 087.00 

AvskriVTiingar -46 536,00 -51 222,00 10,07% -51 251,00 29.00 

Verksamhetens nettokostnader -1 012 697,00 -1 019 805,00 f' 0,70% -1 044 742,00 24 937,00 

skatteintäkter 819 936,00 839 004,00 2,33%.~ 840 362,00 -1 358,00 

Generella statsbidrag 237 756,00 252 457,00 6,18% 252 666,00 -209,00 

Summa skatteroch statsbidrag 1 057 692,00 1091461,00 l" 3,19% 1 093 028,00 -1 567,00 

Finansiella intäkter 4 320,00 4 688,00 8,52% 3 782,00 906,00 

Finansiella kostnader -10 035,00 -11 239,00 12,00% -13 098,00 1 859,00 

Arets resultat 39 280,00 65105,00 65,75% 38 970,00 26 135,00 

Jämfört med budget redovisas en avvikelse med 38,9 mnkr, jämfört med prognosen 
i delårsredovisningen redovisas en avvikelse på 26,1 mnkr. Avvikelsen mot 
prognosen förklaras helt av den avvikelse som redovisas när det gäller 
verksamheternas resultat som gick från en prognos på 0,7 mnkr mot budget i 
delårsbokslutet till ett resultat på 28,9 mnk.r i årsbokslutet. 

• Jämfört med budget ingår i årets resultat återbetalning av AF A-premier for 
åren 2005 och 2006 med 20,9 mnkr. 

• Skatter och statsbidrag ökade med 8,9 mnkr över budgeterat belopp. 

• Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar uppgår till4,9 mnkr vilket 
var obudgeterat, förra året uppgick realisationsvinsterna till 2,9 mnkr. 

• Under 2013 sänktes diskonteringsräntan vid framräkning av 
pensionsskulden, vilket innebar en ej budgeterad finansiell kostnad på 2,4 
mnkr för 2013. 

• Årets pensionsavsättningar ökade med 8 mnkr under 2013, mellan åren 2011 
och 2012 ökade avsättningen med enbart 0,6 mnkr, en resultatförsämring 
med 7,4 mnkr. 

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. 

Redovisningen är välordnad till stor del och det är endast smärre påpekanden som 
sker i samband med granskningen. Allt material finns på plats vilket underlättar 
granskningen. 
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Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. Tydligare underlag behövs 
vad gäller interimsposter där avtal, fakturor eller andra externt producerade 
underlag är viktigt för att styrka posterna, dock förbättring jämfört med tidigare år. 
Balanserade medel i externt finansierade projekt bör styrkas med beslut från 
finansiär, avräkning samt en sammanställning av projektets ekonomi. 

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

Vi har under flera år påtalat att den del av markreserven som utgör 
tomtmark/exploateringsmark och som iordningsställts i avsikt att säljas skall 
rubriceras som omsättningstillgång. Exploateringsmarken har i 
anläggningsregistret avskrivits och har inget värde - trots detta investeras och säljs 
mark som genererar realisationsvinst. Detta kan inte fortgå, en transparentare 
redovisning måste ske. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves
teringar. 

Noter finns i tillräcklig omfattning. Överensstämmelse finns med motsvarande 
uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. 

Bedönming och iakttagelser 
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 
ekonomiska ställning och åtaganden. Konsolideringen av underliggande enheter 
beskrivits på ett korrekt sätt. Olikheter i redovisningsprinciper mellan enheter har 
inte beskrivits och hänsyn till detta har inte tagits i den sammanställda 
redovisningen. Avvikelser finns vad gäller avskrivningstider men är av mindre 
betydelse för det sammanställda resultatet. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 

• Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings
princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens 
intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

• Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans
räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys
ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god 
redovisningssed i övrigt. 

Följande rekommendationer har dock kommunen inte följt fullt ut: 
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RKR 8:2 Sammanställd redovisning 

RKR 8.2 Sammanställd redovisning 

RKR 18 Redovisning av intäkter från 
avgifter, bidrag och försäljning 

2014-04-15 

Gun-Britt Alnefelt 
Projektledare 

PwC 

Delvis Noter till resultat- och 
balansräkningens poster ska i 
årsredovisningen utgöras av 
specifikationer till resultat- och 
balansposterna och vara av samma typ 
som kommunens samt redovisas jämte 
dessa. 

Delvis Förvaltningsberättelsen bör 
kompletteras med information om 
kommunala entreprenader samt 
information om den samlade 
verksamhetens utveckling, 
personalförhållanden och förhållanden 
av betydelse för styrning och 
uppföljning. 

Delvis Beskrivning av kortfristiga skulder 
avseende förutbetalda intäkter av 
väsentliga inkomstgrupper jämfört med 
föregående år saknas. Grunderna för 
intäktsfäring för olika poster, dvs. över 
vilken tid och enligt vilket mönster som 
inkomsten inkommer saknas. 

FredrikAlm 
Uppdragsledare 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 1 5 
Dlarlenr.LD\ J-)- j/.. 1 '6,_ /Aklbllaga i;.. 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i 

Sala Silvergruva Aktiebolag 

Org nr 556333-0207 

Jag har granskat Sala Silvergruva Aktiebolags verksamhet for år 2013. 

Dpb: 

Styrelse och VD svarar fcir att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, eventuella ägardirektiv och beslut samt de lagar och foreskrifter som 
gäller for verksamheten. Lelanarmarevisoremas ansvar är att granska verksamhet och 
kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

l 

Granskningen har utfarts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomforts med den inriktning 
och omfattning som behövs for att ge rimlig grund for bedömning och prövning. 
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild 
granskningsredogörelse har upprättats. 

J ag anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
for våra uttalanden nedan. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Bolagetsfortsatta drifi bedöms vara säkerställd genom att bolaget erhållit bidrag under 
inledningen av nästkommande räkenskapsår. Upprättad kontrollbalansrä/ming 
20 J 4-0 J -3 J påvisar att det inte föreligger någon brist i det egna kapitalet. 

Jag känner trots detta en oro för bolagets ekonomiska situation fi"amgent. Kostnaderna 
måste reducerasför att bolaget inte fortsatt skall vara beroende av kapitaltil/skott.fi-ån 
ägarna. 

Sala den g If( 2014 

~17R;ktt~,;' 
A:[neta Sell{ng 
A v kommuri'rullmäktige i Sal~ mmun utsedd lekmannarevisor 
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Sala Silvergruva AB 

Lekmannarevisorns granskningsredogörelse avseende 2013 

l 

2 

Uppdragets omfattning 

Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens l O kap. Lekmannarevisorn 
skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av 
granskning kräver. 

Lekmannarevisorn skall f<i\ia de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, sävida 
de inte strider mot lag, bolagsordning eller god sed. 

Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till 
bolagsstärmnan. Granskningsrapporten skalllämnas till bolagets styrelse senast tre 
veckor före bolagsstämman. 

I mitt uppdrag har jag samarbetat med PwC. Nedan redogörs för det arbete som vi 
bedrivit för att kunna komma fram till våra ställningstaganden i 
granskningsrapporten. 

Planering 
Lekmannarevisorns planering har dokumenterats i en planerings-PM. 

Granskningen kommer att inriktas på att bolaget fclljer fastställda principer och regler, 
såväl interna som externa, och huruvida bolaget har fårutsättningar och ramverk som 
knyter an till det kommunala ändamålet med verksamheten. Granskningen omfattar 
även uppfoljning av om bolaget uppdaterat/kompletterat med dokument/rutiner enligt 
tidigare års granskningar. 

Vi har inte fått några särskilda granskningsanvisningar av årsstämman. 

Granskningsområden har valts utifrån bedömd väsentlighet och risk. Nedan redovisas 
årets granskning. Övriga granskningsområden som medtagits i planeringen och som 
inte är redovisade i denna redogörelse är granskade utan anmärkning. Våra 
granskningserfarenheter från genomförda revisioner tidigare år finns dokumenterade 
i tidigare års rapporter. 
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3 Granskning av ändamål 

3.1 Bolagsordningen 

Enligt kommunallagen ska en kommun som lägger en verksamhet i aktiebolag och där 
kommunen äger samtliga aktier tillse att fullmäktige tar fram ett kotmnunalt ändamål 
med verksamheten och skriver in det i bolagsordningen. Därtill ska fullmäktige tillse 
att det i bolagsordningen anges att fullmäktige har rätt att ta ställning i frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Det framgår vidare i kommunallagen att om en kommun bedriver verksamheten 
tillsalrunans med någon annan så ska dessa regler tillämpas " ... i en omfattning som är 
rimlig med hänsyn till andelsförhål!andena, verksamhetens art och omständigheterna 
i ävrigt. ".Vid senaste bolagsstämman hade Sala Kommun mer än 99% av rösterna. 

Enligt bolagsordningen så har bolaget inget tydligt formulerat konmmnalt ändamål, 
men i raremålsbeskrivningen så framgår det att bolaget skall bedriva gruvturism och 
därmed sammanhängande turistverksamhet samt ansvara för kultur- och natur
miljövård. Detta skall ske med iakttagande i tillämpliga delar av de kommunalrättsliga 
principer som gäller för sådan verksamhet. 

Bolaget har dänned en viss koppling till de kommunalrättsliga reglerna om 
självkostnad och likställighet. 

Beträffande for fdretaget viktiga frågor anges i bolagsordningen att bolaget ska lämna 
sådant rådrum att frågan hinner behandlas av kommunfullmäktige i Sala. 

Vår bedömning är att bolaget uppfyller bolagsordningen och att bolagsordningen, 
forutom de skärpta delarna kring ändamålsfonnuleringen och fonnuleringen om 
kommunfullmäktiges ställningstaganden i viktiga frågor, är bolagsordningen fOrenlig 
med kommunallagen. 

3.2 Ägardirektiv l ägaravtal 

Bolaget har inte erhållit några nya ägardirektiv under 2013. 

Den strategiska plan, innehållande mål och visioner för ko1mnunala bolag, som erhölls 
vid årsstämman 2011 innehåller foljande. 

V/SION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH 
STYRELSER l SALA KOMMUN 

En långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara 
utgångspunkt för allt arbete i Sala kommun Invånarna i Sala kommun ska må bra, 
ha framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun. Man skall 
känna att man har inflytande och är delaktig i samhället och dess utveckling. l Sala 
kommun ska den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och 
ideella sektorn stimuleras eftersom den bidrar till mångfald i samhället ochför 
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människor närmare vorandra-det sociala kapitalet ökar. Därmed skapas bättre 
förutsättningar för en god samhällsutveckling. Sala kommun ska präglas av 
livskraft i hela kommunen 

Vår uppfattning är att bolagets verksamhet inte strider mot kommunens visioner. Sala 
Silvergruva AB ger kommunen marknadsfdring och drar turister till kommunen 
genom en välbevarad genuin miljö- tillgänglig får alla. 

Det finns heller inget i bolagsordningen som strider mot kommunens vision. 

Visionen ger inga preciserade direktiv till bolaget 

Ändamålet att göra vinst finns med i visionen som anger att utgångspunkten skall vara 
ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

Med anledning av den blandade verksamheten samt det spridda ägandet så vore det 
bra med ett fårtydligande av uppdraget i ett ägardirektiv. 

3.3 Kommunallagen 

Som framgår av punkt 3. l ovan bedömer vi att bolagets verksamhet ryms inom de 
kommunalrättsliga principerna och därmed är förenlig med kommunallagen. 

Det har heller inte framkommit något vid läsning av styrelseprotokoll eller vid 
bokslutsgranskningen som påvisar motsatsen. 

Enligt kommunallagen skall kommunal verksamhet, även om den bedrivs i bolag, 
fO!ja de kommunalrättsliga principerna. Självkostnadsprincipen är en av dessa. 
Eftersom bolaget bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt marknad så måste detta 
ske affarsmässigt. Detta innebär en konflikt mellan kommunallagen och 
konkurrenslagstiftning. Denna konflikt mellan lagstiftningama kan få konsekvenser 
får bolagets framtida verksamhet. 

3.4 Affärside 

På styrelsemötet den 13 september 2012 gav styrelsen VD i uppdrag att ta fram en 
framtidsbild får fciretaget. Denna framtidsbild skulle innehålla en vision får 2024. 

Bolaget har under året arbetat med visions frågan. 
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4 Granskning av ekonomiska resultat, effektivitet och kvalitet 

4.1 Nyckeltal/jämförelsetal 

Då bolagets verksamhet är så specifik finns det inga allmänna nyckeltal som bolaget 
kan använda sig av vid den ekonomiska uppföljningen. 

Bolaget arbetar fortsatt utifrån en egenhändigt upprättad excelmall där analyser av 
nyckeltal görs. De mätbara nyckeltalen bolaget använder sig av är exempelvis, antal 
nedstigningar, antal gästnätter, restaurangens bruttovinst samt antal gäster på 
höghöjds banan. Då mallen hanteras manuellt är det viktigt att infartnationen som 
läggs in är korrekt for att den ska kunna användas till sitt ändamål. 

Som framgår av styrelseprotokoll har bolagets ledning löpande bra rapporter samt 
ekonomiska underlag att ta beslut utifrån 

4.2 Budget och flerårsprognos 

Bolaget använder sig av resultatbudget med inbyggd prognos. Prognosen sträcker sig 
flera år fram i tiden. 

Fastställd årsbudget uppdateras med de faktiska resultaten per månad. Budgeten 
presenteras fOr- och fastställs av styrelsen. 

Detta bedöms vara ett bra arbetsinstrument när bolagets ekonomiska situation är 
mycket ansträngd. Detta är även ett bra instrument för att tidigt kunna se när bolaget 
kan vara i behov av att upprätta en kontrollbalansräkning. Prognoser och beräkningar 
finns for att vara fOrberedda på när kontrollbalansräkningssituation inträffar. 

Se även punkt 4.3 nedan. 

Bolaget arbetar även löpande med likviditetsprognoser. Uppdatering görs när VD och 
ekonomiansvarig vet med sig att stora utbetalningar kommer ske. 
Likviditetsprognosen ger ledningen en möjlighet att i tid upptäcka eventuell 
likviditetsbrist och kan utifrån detta framställa en handlingsplan. 

Under året har styrelsen beslutat om nya budgetdirektiv. Bedömningen är att bolagets 
hantering och arbete med budget och prognosarbete fortsatt är tillfredsställande. 
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4.3 Ekonomiskt resultat 

Bolagets egna kapital är vid bokslutet 2.311 tkr, vilket innebär att aktiebolagslagens 
regler i 25 kapitel aktualiseras. 

Bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning per 2014-01-31. l den framgår att 
bolagets egna kapital inte uppvisar någon brist. Bolaget har erhållit ett bidrag från 
kommunen på 2,0 mkr i januari 2014. 

Bedömningen är liksom foregående år att det är av stor vikt att likviditetsbudgetering 
och resultatuppfoljning även fortsättningsvis sker med regelbundenhet, så att bolaget 
inte hamnar i betalningssvårigheter eller kapitalbrist framgent. 

5 Granskning av intern kontroll 

5.1 Organisation 

Ansvarsfordelningen inom bolaget är begränsad i och med bolagets storlek. En 
ekonomiansvaring arbetar 50%. Ny VD är anställd på heltid under 2013. 

Under året har viss eftersläpning skett i beträffande bolagets månadsavstämningar. 
Detta kan fä till foljd att styrelsen inte erhåller tillfredsställande beslutsunderlag. Det 
är viktigt att styrelsen tillser att det finns tillräckliga resurser fOr att hantera bolagets 
ekonomiska administration. 

5.2 System för internkontroll 

Vi anser att bolaget har ändamålsenligt system för internkontroll med tanke på 
bolagets storlek och att ekonomifunktionen består av en person. Det finns inbyggda 
kontroller genom attester och godkännande av utbetalningar samt rapportering och 
uppfOijning till VD och styrelse. Den interna kontrollen som bolaget har är god utifrån 
dessa forutsättningar. 

J och med att bolagets organisation är liten och internkontrollen därmed begränsad kan 
vi i revisionen inte forlita oss enbart på bolagets interna kontroll. Vi har därfOr valt att 
göra utökad substansgranskning av bolagets räkenskaper. 

5.3 Attestinstruktion/delegationsordning 

Vi har stickprovsvis granskat attest av verifikationer, utan anmärkningar. 

Den samlade bedömningen är att bolagets rutiner for hantering av inköp, 
leverantörsfakturor och betalningar av dessa är väl fungerande. Attest från VD finns 
på både fakturor och betalnings listor. Bedömning är att attestinstruktionen efterlevs. 
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5.4 Styrelsens uppgifter och arbetsordning 

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion har fastställts av styrelsen på 
konstituerande styrelsemöte den 14 maj 2013. 

Vi kan i granskningen inte finna något som tyder på att arbetsordning och VD 
instruktion inte f6ljts. 

5.5 Skatter och avgifter 

Den samlade bedömningen är att bolaget hanterar redovisning av källskatt och 
arbetsgivaravgifter på ett tillfredsställande sätt. 

5.6 Intäkter och kundfordringar 

Bolagets rutiner för kassahantering har kartlagts. Bolaget är undantaget från 
kassaregister enligt beslut från skatteverket som gäller till och med 2017. Bolaget har 
ett kassasystem, som är sammankopplat med redovisningsprogrammet där redovisad 
fårsäUning automatiskt överfårs till bokfdringen. Däremot finns en manuell hantering 
mellan bokningsprogrammet och redovisningsprograrmnet vilket ökar risken for 
felhantering. 

Två personer är inblandade i flera arbetsmoment, vilket främjar den interna 
kontrollen. 

Vår granskning har visat att det fOrekommer brister i den interna kontrollen avseende 
intäktsredovisningen genom att den beslutade rutinen avseende återköp inte alltid 
efterlevs i sin helhet 

Vår granskning har även visat att det kan uppstå avstämningsdifferenser i 
intäktsredovisningen avseende intäkter kopplade till bokningar i Hotsoft. 

Vi rekommenderar styrelsen att tillse att den interna kontrollen avseende 
intäktsredovisningen stärks genom att säkerställa: 

• att beslutad rutin avseende återköps tillämpas fullt ut 

• att finna, dokumentera och implementera en fungerande arbetsprocess 
avseende intäkterna kopplat till bokningssystemet i syfte att säkerställa att alla 
intäkter kommer med i redovisningen, att de kommer med till rätt värde, i rätt 
period och att de endast kommer med en gång. 
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5.7 Investeringar 

Liksom tidigare år är bedömningen att bolaget bör vara restriktiv vid eventuella nya 
aktiveringar. 

Bolaget använder sig av anläggningsregister vilket har granskats vid bokslutsti!Willet 
Bolagets rutiner avseende investeringar och materiella anläggningstillgängar bedöms 
vara tillräckliga. 

5.8 Löner 

Ingen väsentliga forändring har skett av rutinen. 

Attester finns efter utbetalning, i fonn av attest av VD på utbetalnings lista. Niigra 
tidrapporter saknar attest l övrigt är den samlade bedömningen att bolaget hanterar 
redovisningen av löner på ett tillfredsställande sätt. 

6 Offentlighetsprincipen, arkivering, offentlig upphandling m m 

6.1 Offentlig upphandling 

Vår granskning under året har inte påvisat några fOrändringar jämfört med föregående 
år avseende bolagets rutiner. Bolaget foljer styrelsens uppsatta mål om 4 basbelopp. 
Kommunen hjälper bolaget vid eventuella upphandlingssituationer så att bolaget följer 
LOU. 
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7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi inte någon anledning till anmärkning mot huruvida 
bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt. 

Vi bedömer att den interna kontrollen, i allt väsentligt, är tillräcklig, utifrån bolagets 
storlek och resurser. Vi har inte någon synpunkt på bolagets agerande i fOrhållande till 
det konununala ändamålet med verksamheten. 

Vi har, liksom tidigare år, i rapporten redovisat bolagets ekonomiska obalans och 
vikten av att faretagsledningens åtgärder fOr att öka intäkterna och minska 
kostnaderna är kraftfulla och effektiva. Vi bedömer annars att risken fOr att bolaget 
skall få betalningssvårigheter och återigen hamna i en kontrollbalanssituation som 
överhängande. Bolaget måste reducera kostnaderna alternativt öka intäkterna får att 
inte vara beroende av kapitaltillskott från ägarna. 

Vi lämnar en granskningsrapport utan arrmärkan men med nedanstående upplysning. 

Bolagetsfortsatta drift bedöms vara säkerställd genom att bolaget erhållit bidrag 
under inledningen m' nästkommande räkenskapsår. Upprättad kontrollbalansrälming 
2014-01-31 påvisar att det inteföreligger någon brist i det egna kapitalet. 

Jag känner trots detta en oroför bolagets ekonomiska situationframgent 
Kostnaderna måste reducerasför att bolaget intefortsan skall vara beroende m· 
kapitaltil/skottfi·ån ägarna. 

Sala den ,x 11 2014 

' ('' , _lifmtiKL __ u_J': ___ ::~- _______ _ 
A~ta Sellmg 
Avkonununfullmäktige i So/ a utsedd lekmannarevisor 

Biträde: 

~-y(,- il\ . "Y((' 
_____ \_\_U,.l\. __ lll)_lUA----------
Frida Thorsell 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i 

salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Jag har granskat salabostäder AB:s verksamhet för år 2013. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och 
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och 
en särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för mina uttalanden nedan. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets 
interna kontroll har varit tillräcklig. 

Jag bedömer att bolagets utveckling är i linje med målen i ägardirektivet och att 
bolaget i allt väsentligt följer gemensamma styrdokument samt att det inte 
förekommer optimeringar i bolagets verksamhet som är till nackdel för 
kommunkoncernen i dess helhet. 

Sala den27mars 2014 

13 0?") J .~:;/:le/"', Y' 

Bengt Åkesson 
Av fullmäktige i Sala kommun utsedd lekmannarevisor 



salabostäder AB 

Granskningsredogörelse lekmannarevision 2013 



l Uppdragets omfattning ............................................................................. l 
2 Planering ..................................................................................................... l 
3 Granskning av ändamål... ......................................................................... 2 

3.1 Bolagsordningen... . ...... 2 
3.2 Ägardirektiv l ägaravtal.. ...... ......................... .. ..... 3 
3.3 Kommunallagen .. . . ...... 4 
3.4 Affärside/affärsplan ....... ............... .. ..... 4 

4 Granskning av ekonomiska resultat, effektivitet och kvalitet .............. 5 
4.1 Kundtillfredsställelse och kvalitet ..... ........ .. .... 5 
4.2 Nyckeltal/jämförelsetal och resultatuppföljning.. .. ..... 5 
4.3 Budget och flerårsprognos .. .. ....... . ............ .... .. . ..... .. ..... 6 

5 Granskning av intern kontroll ................................................................. 7 
5.1 Organisation.. .. 7 
5.2 System för internkontroll......... .. .... 7 
5.3 Attestinstruktion/delegationsordning.. .. ..... 8 
5.4 Styrelsens uppgifter och arbetsordning.. . ...... 8 
5.5 Skatter och avgifter.. . ..... 9 
5.6 Investeringar och materiella anläggningstillgångar.. . ... 9 
5.7 Löner.. .. .. 10 
5.8 Intäkter och kundfordringar .. .. .. l O 
5.9 Inköp och leverantörsfakturor.. .. . J O 
5.1 O Representation och sponsring.. .. .. Il 
5.11 PersonaL .... Il 
5.12 IT-säkerhet och !T-strategi.......................... .. .. 12 

6 Offentlighetspricipen, arkivering, offentlig upphandling m m ........... 12 
6.1 Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.. . .... 12 
6.2 Arkivlagen .... 13 
6.3 Offentlig upphandling. .. .. 13 
6.4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag (Allvill) . .. .. 13 

7 Särskilt uppdrag av ägarna .................................................................... 14 
8 Sammanfattning ...................................................................................... 15 



Granskningsredogörelse - Salabostäder AB 

Lekmannarevisorns granskning av Salabostäder AB 
( org nr 556352-0500), för verksambetsåret 2013 presenteras i det följande. 

l Uppdragets omfattning 
Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens tionde kapiteL Lekmannarevisorn skall 
granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så 
ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. 

Lekmannarevisorn skall fOlja de anvisningar som meddelas av årsstämman, såvida de inte strider 
mot lag, bolagsordning eller god sed. 

Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår länma en granskningsrapport till årsstämman. 
Granskningsrapporten skalllämnas till bolagets styrelse senast tre veckor fåre årsstämman. Nedan 
redogörs fOr planerad granskningsinriktning samt utförd granskning och bedömningar avseende 
verksamhetsåret 2013. 

I mitt uppdrag har jag samarbetat med PwC. Nedan redogörs får det arbete som vi bedrivit får att 
kunna komma fram till våra ställningstaganden i granskningsrapporten. 

2 Planering 
Företagsledningen för Salabostäder AB, bolagets revisorer och lekmannarevisor har träffats under 
hösten 2013 där fåretagsledningen har informerat om verksamheten samt om bolagets resultat och 
ställning. Dessutom har aktuella händelser och frågeställningar delgivits revisorema vid detta 
möte. 

Lekmannarevisorns planering har dokumenterats i en planerings-PM. 

Infom1ationen från ledningen, från styrelseprotokoll samt från granskningen 2012 och tidigare 
ligger till grund för inriktningen på årets granskning. De iakttagelser och brister som framkom vid 
revisionen fdregående år kommer att följas upp. 

Lekmannarevisorn har i ägardirektivet fått ett särsklit uppdrag att granska om bolaget fdljer 
gemensamma styrdokument och om bolaget genomfOrt optimeringar i bolagets verksamhet som 
varit till nackdel får ko1rununen som helhet. Lekn1annarevisorn ska i sin granskningsrapport uttala 
sig om utfallet av dem1a granskning samt uttala sig om bolagets utveckling i fårhållande till 
uppställda måL 

Granskningsområden har valts utifrån bedömd väsentlighet och risk. 
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3 Granskning av ändamål 
Likt fOregående år har fåremålet och ändamålet med bolagets verksamhet granskats och hur dessa 
överensstänuner med bolagsordning och ägardirektiv. 

3.1 Bolagsordningen 
Är bolagsordningens beskrivning av fårernå l et får bolagets verksamhet~ angivet till sin ati, samt 
beskrivningen av ändamålet med verksamheten så utfonnat att det inte råder tveksamheter 
angående vilken verksamhet som bolaget skall bedriva? Är bolagsordningen anpassad till 
kommunallagens krav? Bolagets ändamål är att främja bostadsfcirsörjningen hur överensstämmer 
det med verksamheten? 

• Kontroll sker genom läsning av protokoll, intervjuer av anställda, granskning av 
bolagets redovisning och bokslutsgranskning. 

Slutsats: 

SalabostäderS boJagsordning (senast ändrad 2QJJMQ5MJQ) beskriver f{)}jande; 

§ 3. Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet 
att inom Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande 
kollektiva anordningar. 

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sala kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Föremålet är väl fonnulerat och ändamålet är beskrivet så att det inte råder några tveksamheter om 
vilken verksamhet som bolaget skall bedriva. Bolagsordningen bedöms vara anpassad till 
kommunallagens krav samt till Lagen om allmärrnyttiga kommunägda bostadsaktiebolag. Utifrån 
vår granskning genom läsning av protokoll, löpande granskning samt bokslutsgranskning har vi 
inte påträffat något som tyder på att bolaget inte fåljer bolagsordningen. 
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3.2 Ägardirektiv l ägaravtal 

Har ändamålsbeskrivningen konkretiserats i en beslutad fåretagspolicy eller ägardirektiv? Inryms 
denna ändamålsbeskrivning i bolagsordningens motsvarande beskrivning. Är ägardirektiven 
fastställda på årsstämma? Är dessa beskrivningar utformade på ett sådant sätt att de är entydiga 
och utgör ett hjälpmedel får styrelsen vid styrning av verksamheten? 

• Uppföljning att den strategiska planen och ägardirektiven efterlevs kommer ske 
genom läsning av protokoll, intervju samt i den löpande granskningen och i 
bokslutsgranskningen. 

• Uppföljning av nya ägardirektiv och hur bolaget implementerar dessa i 
styrprocessen. 

Slutsats: 

Konununfullmäktige har den 27 maj 2013 beslutat om nya ägardirektiv för bolaget. Direktivet 
fastställdes på bolagets årsstämma den l O juni 2013. I ägardirektivet anges dels att bolaget ska, i 
den mån det går att fårena kommunens vilja med fåremålet som anges i bolagsordningen, 

• skall utgå från att rätten till bostad är en grundläggande välfårdsfråga. salabostäder AB är 
konmmnens verktyg fOr att uppnå detta väWirdsmål. 

• ska verkställa bostadspolitiska beslut till exempel vad gäller att trygga den framtida bo
stadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet och inflytande i boendet. 

• som målsättning skall ha att på bostadsmarknaden i kommunen erbjuda bostäder av varierande 
standard, med god kvalitet och servicenivå. 

• skall delta i gemensamma projekt som är beslutade av kommunfullmäktige och nationella projekt 
som kommunstyrelsen sökt och fått beviljat. 

Direktivet anger också att bolagets lägsta vakansnivå ska vara på en sådan nivå att rörlighet på 
marknaden medges, därtill ska hyresgästerna ha ett reellt bostadsinflytande. Bolaget förväntas 
även ta ett socialt ansvar. 

Bolaget fOrväntas aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet samt att målsätta detma del 
av verksamheten och slutligen avrapportera sin måluppfyllelse i årsredovisningen. 

Beträffande de ekonomiska målen så anger ägarna att bolagets soliditet ska uppgå till minst l 0% år 
2020 och att bolagets avkastning ska uppgå till 5%. A v kastningen mätt som bruttovinsten justerad 
till nonnalt underhåll i forhållande till bokfon värde på fastigheterna. 

• Utfallet för 2013 visar på ett soliditet om 9,7%. 
• Bolaget hanterar sitt miljöåtagande i ett separat kapitel. Där framgår målet om att minska 

sin energiförbrukning med 20% mellan åren 2007 och 2016. Tom 2013 har bolaget 
minska sin förbrukning med 15,1 %. 

• Antalet vakanta lägenheter varierar under året med uppgick si.sta december till 13 st. 

Se även kapitel 6. 
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3.3 Kommunallagen 

Inryms den verksamhet som överlämnats till bolaget inom ramen fOr den kommunala kompetensen 
och övriga regler (lik.•·:;tällighets-, lokaliseringsprincipen och undantaget lönsamhetsperspektivet 
från Lagen om allmännyttiga bostadsfdretag) enligt kommunallagen. 

• Kontroll sker genom läsning av protokoll samt i denlöpande granskningen och i 
bokslutsgransk.ningen. 

Slutsats: 

Vår bedömning är att kommunallagen fOljs vad det gäller likställighets- och lokaliseringsprincipen 
och att verksamheten bedrivs affärsmässigt, i enlighet med lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. 

3.4 Affärside/affärsplan 

Har de övergripande beskrivningarna av ändamål omformulerats till en skriftligt dokumenterad. 
mätbar, affarside!aff<irsplan som fastställts av styrelsen? Överensstämmer affci.rsiden med 
verksamhetens ändamål? Är affarsidCn känd i organisationen? Finns strategier/handlingsplaner fcir 
att uppnå aff<irsid6n? Sker uppföljningar/avstämningar? 

• Har någon ny affärsidfVaffärsplan tagits fram? 

• Kontroll kommer att ske hur företagsledningen arbetar med affärside/affärsplan 
och hur detta följs upp i verksamheten. 

• Granska att affärsplanen hänger ihop med uppdraget utifrån bolagsordning och 
ägardirektiv. 

• Granskning avseende återkoppling av affärsplanen till styrelse och ägare. 

Slutsats: 

salabostäders bolagsordning beskriver fciretagets fOremål och ändamål. 

Bolaget, som är e !t allmännyttigt bostadsföretag, har tillföremål for sin verksamhet att inom Sala 
kommun köpa, sä(ja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta fastigheter eller tomträtter med 
bostäder, af/{irslägenherer och därtill hörande ko/lekth•a anordningar. 

A.'ndamålet med bolagets verksamhet är all bolaget ska i allmännyaigt sy/fe och med iakttagande 
av kommunallagens lokaliseringsprincipfrän?ia bostadsforsö!:/ningen i Sala kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas 
enligt affCirsmässiga principer. 

Till detta har ägamanumer även fastställt ägardirektiv på bolaget. I vilket det dels anges ägamas 
viljeinriktning med bolaget men även en del konkreta mål. 

Det är styrelsen som gör ett fårslag på affcirsiden och aff<irsplan. 
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Under året har bolaget fastställt ett Mål och risionsdokwnent fOr bolaget. Detta dokument 
genomsyras av de mål som ägama stipulerat. Beträffande områdena personal, ekonomi och 
fastigheter så finns mätbara mål. Men avseende området kund anges inget mätbart mål. Bolagets 
miljöinriktning och miljöprofil nämns i Visionen såsom Vi ska !f vara regionens bästa 
bostadsbolag medfokus på långsiktig hållbarhet. Det anges inget mål för detta i dokumentet. 

Någon ny affarsplan har inte tagits fram under 2013. Det är viktigt att bolaget utifrån 
bolagsordningen och det nya ägardirektivet arbetar fram en aff<i.rsplan. Affarsplanen bör utmynna i 
aktiviteter som återrapporteras till styrelsen så att styrelsen i sin tur kan rapportera till ägaren hur 
bolaget uppfyller ändamålet med verksamheten. 

4 Granskning av ekonomiska resultat, effektivitet och kvalitet 

4.1 Kundtillfredsställelse och kvalitet 

Finns rutiner för information tilVkommunikation med kunder. Finns av styrelsen fastställda 
mätbara mål får kundtillfredsställelse och policy fOr kvalitetsarbete, är dessa kända i 
organisationen och sker mätning av måluppfyllelse? 

• Vi skall även under aktuellt räkenskapsår följa upp om botaget har några gjort 
några nya mätningar av kundtillfredsställelse och kvalitet. Vi skall vidare följa upp 
om styrelsen har tagit fram nya rutiner eller mätbara mål för kundtillfredställelse 
och policy för kvalitetsarbete. 

Slutsats: 

Bolaget har tillsammans med hyresgästfåreningens l~jälp utfört en undersökning kring en ny 
hyressättningsmodell under året. 

Bolaget arbetar nu vidare tillsammans med hyresgästfåreningen med att ta fram de parametrar som 
ska ingå i modellen. 

4.2 Nyckeltal/jämförelsetal och resultatuppföljning 
Tillämpas uppfdljning av strategiskt viktig information får verksamheten genom nyckeltal såväl 
över tiden somjämfårelse med andra fdretag. 

• Vi kommer följa upp hur bolaget hanterar frågan med värdering av fastigheter. 

• Vi kommer även att kontrollera om bolagets arbete med uppföljning av 
verksamheterna genom nyckeltal har förändrats. 
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Slutsats: 

Bolaget jämfor sig löpande med nyckeltal från SABO. Detta sker genom att bolaget erhåller en 
rapport där bolagets egna nyckeltal kan järnfåras mot andra bolag. Dessa nyckeltal fåljs upp och 

analyseras. 

Bolagets fastighetsbestånd är relativt ålderstiget vilket får till f6ljd att större renoveringsarbeten 
och underhållsarbeten kommer att vara nödvändiga under kommande åL Bolagets kostnader fOr 
underhåll har ökat kraftigt under de senaste åren. 

Det kan konstateras att bolagets ekonomiska ställning tidigare år inte gett några direkta marginaler 
fOr sådana kostnadsökningar. Detta ställer således större krav på planering samt uppfOljning av den 

ekonomiska utvecklingen. 

Bolaget har sedan år 20 l O arbetat aktivt med att värdera sitt fastighetsbestånd utifrån 
fastigheternas kassaflöde. Värderingen visar den enskilda fastighetens kassaflöde samt heta 
fastighetsbeståndets kassaflöde. Det är bra att bolaget påbörjat värderingsarbetet Detta konuneratt 
vara till fårdel får bolaget då de nya KJ reglerna börjar gälla. Även värderingen 2013 visar att det 
inte finns ett nedskrivningsbehov för det samlade fastighetsim1ehavet. 

4.3 Budget och flerårsprognos 
Finns rutiner får upprättande av budget och prognoser med uppfåljningar? Är säkerheten i budgets 
och prognoser tillfredsställande? 

• Kontroll sker genom substansgranskning av resultaträkning mot fastställd budget samt 
uppföljning av rutiner avseende bolagets budget- och prognoshantering. Vi har även för 
avsikt att följa upp om bolagets rutiner avseende uppföljningsrapporter och 
periodiseringar. 

Slutsats: 

Bolaget gör budget årsvis. Olika personer är inblandande i budgetarbetet, tekniskt chef gör budget 
fOr reparationer, underhåll, taxebundna kostnader mm, fOrvaltningschefbudgeterar, 
lägenhetsunderhåll samt fOrvaltningskostnader, löneansvarig budgeterar lönekostnader och 
ekonomichef budgeterar resterande poster. 

Budget fOr 2013 har i likhet med tidigare år lagts fram på decembennötet 2012. Bolaget fOljer 
löpande upp budgel mot utfall. Genomgång sker löpande på styrelsemötena. 

Periodiseringar sker främst vid årsskiftet. Periodiseringar beaktas även vid rapporter som 
behandlas vid varje styrelsemöte. 

Utifrån styrelseprotokollen kan även utläsas att planerat underhåll samt lägenhetsunderhålllöpande 
behandlas. Då bolaget under de senaste åren haft stigande reparationskostnader är det av stor vikt 
att bolaget fortsätter att aktivt arbeta med underhållsplaner för att bromsa kostnadsutvecklingen 

samt för att ha kontroll på denna. 

Substansgranskning av resultaträkningen samt granskning av bolagets budgetuppfOljning har skett. 
Bolaget bedöms ha goda rutiner för upprättande av budget och uppfåljningar. Avvikelsema mot 
budget har kontrollerats och bedörns vara rimliga. 
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5 Granskning av intern kontroll 

5.1 Organisation 

Finns av styrelsen fastställd beskrivning av organisationen 
(organisationsplanlorganisationsschema) med övergripande beskrivning av ansvar och 
befogenheter? Är budget och redovisning uppbyggd så att uppföljning sker på olika ansvarsnivåer? 

Är fciretaget organiserat så att ett rimligt mått av ansvar har förts ut i organisationen? 

• Uppföljning kommer ske för att se om detta förändrats under året. 

Slutsats: 

Ingen fOrändring av organisationen under 2013. Bolagets organisation bedöms vara ändamålsenlig. 

5.2 System för internkontroll 

Finns ändamålsenligt system för internkontro l]? 

• Vi har för avsikt att följa förändringar avseende den interna kontrollen. Vi kommer 
även att kontrollera huruvida företagsledningen uppdaterat dokumentet om 
bolagets interna kontroll och om löpande utvärdering av detta sker. 

Slutsats: 

De risker som bolaget anses vara utsatta för behandtas dock löpande på styrelsemötena. 

Ett reglemente fOr den interna kontrollen är framtaget och fastställt under 2012. Reglementet 
omfattar syfte, organisation, uppföljning samt tillämpning av intern kontroll. Vidare beskrivs hur 
en intern kontrollplan kan se ut och vilka processer som berör. Slutligen visas ett exempel på 
riskbedömning och rapportering av en process samt åtgärder vid misstänkta oegentligheter_ 

Bolaget har sedan tidigare dokumenterat flöden och rutinbeskrivningar för att bolagets rutiner skall 
kunna fdljas av en ersättare. J flödesbeskrivningarna ingår även de kontroller som sker av bolaget. 
Vi har under året granskat, utan anmärkning, bolagets kontroller i utvalda väsentliga flöden. Ny 
flödesprocess finns framtagen avseende redovisningen tillfciljd av nytt redovisningssystem. 

Vi anser att bolaget har god intern kontroll samt överlag bra rapportering till styrelsen. Vi tycker 
att det är bra att bolaget påbörjat arbetet med bedönming av de olika processerna avseende den 
interna kontrollen och vi kommer att fortsätta fdlja upp hur bolagets arbete efter det nya 
reglementet för intern kontroll i kommande revisioner. 
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5.3 Attestinstruktion/delegationsordning 

Finns ändamålsenlig attestinstruktion/delegationsordning? 

• Vi har för avsikt att stickprovsvis säkerställa att rutinen är tillfredsställande. Vi 
kommer även att kontrollera att verifikationerna är attesterade enligt 
attestinstruktionen och att VD-kostnader är attesterade. 

Slutsats: 

Senaste uppdaterade attestinstruktion är fastställd genom styrelsebeslut 19 juni 2007. Vi anser att 
rutinen fOr attester är tillfredsställande. Senaste attestlistan är från 2012-03-22. En justering av 
beslutsattester avseende hyreskontrakten har gjorts enligt beslut i styrelsen 23 januari 2013. 

Kontroll av attester har gjorts på leverantörsfakturor under året. Vi har inget att anmärka utifrån 
denna granskning. Attestinstruktionen anger tydliga begränsningar att attestberättigad ej far 
attestera utgifter som har anknytning till hans person såsom resefOrskott, resekostnader, 
representation och dylikt Därtill skall VDs utgifter attesteras av styrelsens ordförande. Vi har 
stickprovsvis kontrollerat att VDs Iöneunderlag, representation samt milersättning är attesterad av 
ordfcirande. 

Granskningen medfårde inga iakttagelser. 

5.4 Styrelsens uppgifter och arbetsordning 

Är av styrelsen beslutad arbetsordning (ABL 8:6), VD-instruktion (ABL 8:7) och 
rappottinstruktion (ABL 8:5) ändarnålsenliga och avpassade till fciretagets behov och 
fOrutsättningar. 

• Vi skall under året följa upp om bolaget följer ABL samt efterlevnaden av upprättad 
arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion. 

Slutsats: 

Styrelsens arbetsordning har fastställts på styrelsemötet den 23 oktober 2012. Granskningen 
påvisar att styrelsens arbetsordning efterlevs. 
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5.5 Skatter och avgifter 

Granskning sker av bolagets rutiner avseende redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter, 
personalens källskatt, mervärdesskatt samt F -skatt. 

• Vi kommer att granska bolagets redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter, 
personalens källskatt, mervärdesskatt samt F-skatt under året. 

Slutsats: 

Granskning har skett får att kontrollera att bolaget har tillfredsställande rutiner beträffande 
redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter, personalens källskatt, mervärdesskatt samt F
skatt. 

Granskningen medfdrde inga iakttagelser. 

5.6 Investeringar och materiella anläggningstillgångar 

Granskning fOr att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring investeringar 
i materiella anläggningstillgångar sker med en tillfredsställande kontrolL riktighet och att endast 
aktiverbara kostnader balanseras. 

• Vi kommer att granska pågående och för året avslutade investeringsprojekt. 
Granskningsinriktning är att följa beslutsunderlag, beslut, upphandling och 
slutredovisning med avseende på intern kontroll. Vi kornmer detta år lägga mer vikt vid 
granskningen av uppföljningsrutinen då detta var eftersatt vid IOregående års 
granskning. 

Slutsats: 

J årsredovisningen redovisas pågående arbeten som uppgår till 28 mkr. (0,4 mkr). Avser främst en 
ROT renovering på ca l 00 lägenheter och en bredbandsutbyggnad. Båda dessa projekt beräknas 
fårdigställas under 2014. Granskningen av uppfåljningen sker då projekten är fardiga och aktiveras 
i balansräkningen. 

Vi har stickprovsgranskat fakturor med avseende på aktiverbarhet projekttillhörighet och attest. 
Granskningen är utfdrd utan anmärkning. 

A-
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5.7 Löner 

Granskning f6r att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring 
löneredavisningen sker med en tillfredsställande kontroll och riktighet. 

• Vi kommer liksom föregående år att göra en uppföljning av bolagets kontrollmiljö 
avseende lönerutinen. 

slutsats: 

Under 201 1 bytte bolaget iöneprogram, det nyanskaffade löneprogrammet uppfattas av användarna 
som okomplicerat och användarvänligt. Vi har granskat bolagets rutin fOr lön samt bolagets 
kontroller. Bolagets kontroller har testats genom stickprov, Rutiner och kontrollmoment är 
oförändrade järnfOrt med fdregående år. Granskade attestrutiner fOranleder inga anmärkningar. 
Bolagets rutiner är väl inarbetade och uppdaterad rutinbeskrivning finns. 

5.8 Intäkter och kundfordringar 

Granskning fOr att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring 
intäktsredovisningen och kundfordringarna sker med en tillfredsställande kontroll och riktighet. 

• Med anledning av att denna rutin är en av de mest väsentliga för bolagets verksamhet 
kommer vi att ytterligare granska kontrollmiljön samt fördjupa oss i bolagets 
redovisning. 

Slutsats: 

Vi har under året granskat bolagets rutin fOr hyresdebiteringen samt bolagets interna kontroller 
avseende intäktsrutinen med tillhörande kundfordringar. Den intemakontrollen har uppdaterats 
genom intervjuer samt stickprovsvisa tester. Utfallet har inte påvisat några avvikelser. Rutinen 
bedöms som tillfredsställande. 

5.9 Inköp och leverantörsfakturor 

Granskning fOr att kontrollera och säkerställa at! bolagets rutiner och hantering kring 
inköpsredovisningen och leverantörsskulderna sker med en tillfredsställande kontroll och riktighet 
fOr att samtliga skulder skall medtagas och till korrekta värden. 

• Uppföljning avseende attestinstruktion samt kontroll att denna efterlevs. 
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Slutsats: 

Arbetsrutinerna kring inköp, hantering av leverantörsfakturor och attestrutiner har kartlagts 
tidigare år. Granskningen innebär bl. a. att kontrollera bolagets rutiner fOr att säkerställa att 
samtliga skulder redovisas till korrekta värden. Kontrollen har skett genom en uppföljning av 
rutinbeskrivningar och test av tidigare identifierade kontrollmoment samt attestkontroller av 
leverantörsfakturor. Granskningen har inte fåranlett några iakttagelser. 

5.10 Representation och sponsring 

Granskning av bolagets interna kontroll och redovisning avseende representation och sponsring. 

• Vi kommer i likhet med tidigare år att granska bolagets representation och 
sponsring under året. 

• Vi kommer i år även att granska rutinen kring korthantering. 

Slutsats 

Bolagets externa representationskostnad fOr året uppgår till 3 tkr ( 17). Kostnaden bedöms inte vara 
betydande i förhållande till bolagets storlek. 

Bolagets styrelse har antagit en policy fcir sponsring den 23 januari 2013. 

Bolagets VD har ett kort vars inköp faktureras till bolaget. Fakturan attesteras av bolagets 
styrelseordfcirande. Inga andra kort finns. 

5.11 Personal 

Finns personalpolicy, plan el liknande som tillfårsäkrar personalens kompetensutveckling. 

• Vi kommer att kontrollera eventuella uppdateringar inom området. 

• Finns företagshälsovård? 

• Vi kommer att granska om bolaget fått särskilda direktiv från ägaren. Finns mål vad 
gäller till exempel sjukfrånvaro. 

Slutsats: 

Hälsoundersökning erbjuds alla anställda vart tredje år. Detta sker i samarbete med 
fdretagshälsovård. Personalen har möjlighet att inom skatteverkets ramar fritt välja motionsfonner 
till ett värde av ca 3 000 tkr per år samt friskvårdande behandling gång per månad. 

Bolaget fdljer löpande upp personalens sjukfrånvaro och fOr statistik över denna, vilket finns 
dokumenterat hos bolaget. 

Styrelsen har beslutat om mål avseende sjukskrivningama. Målen är at! korttidsfrånvaron ska 
understiga 1,5% och att det inte ska finnas någon arbetsrelaterad sjukskrivning. 
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5.12 IT -säkerhet och IT -strategi 

Finns IT -säkerhetsregler där bl a åtkomstbehörigheter framgår. Har fåretage t någon form av 
planering över hur verksamheten skall fungera vid kortare eller längre avbrott i IT -systemen. 

• Vi har för avsikt att följa upp bolagets arbete med deras !T-policy. 

Slutsats: 

IT-policy finns upprättad. Policy är detaljerad och reglerar hur den anställde skall fårhålla sig och 
var den skall vändas sig vid problem. 

Bolaget har fortfarande avtal med Sala kornmun avseende administration och support av TT
verksamheten vid Salabostäder. I och med detta sköter kommunen backupema, vilka tas dagligen 
på redovisningssystemen samt på servern. Servrama finns i ett brand och vattensäkert rum. 

Supportavtal finns med programvarubolagen, fOr hjälp vid eventuella problem med programmen. 

Det krävs ett användarnamn och ett lösenord får att korruna in i vatje enskild pc, vilket byts var 
tredje månad. För att konm1a in i redovisningssystemet, kundreskontran och lönesystemet krävs 
olika former av behörigheter och lösenord. Detta gäller även bank och plusgiro över Internet. All 
personal kommer åt dokument som läggs ut på setvern. 

Vi bedömer bolagets IT -säkerhet som fortsatt god. 

6 Offentlighetspricipen, arkivering, offentlig upphandling m m 

6.1 Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen 

Finns dokumenthanteringsplaner/arkivstadga el liknande? Hanteras handlingar enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihets-förordningen och sker 
diarieföring i enlighet med 15 kap. sekretesslagen? Finns styrelsebeslut angående delegering till 
lämplig befattningshavare av utlämnande av allmänna handlingar? 

• Vi har för avsikt att följa upp om det finns rutiner för arkivering av E-maiJ inkomna och 
skickade samt vilka rutiner finns avseende utlämnande a Y handlingar till tidning. 

Sintsats 

Bolaget fåljer kommunens styrdokument och sin egna process som senast reYiderades 2007. I detta 
kan utläsas att VD ansvarar fOr kontakten med media. Skulle ärendet beröra VD så ska kontakten 
vara med Förvaltningschef eller Ekonomichef. Facklig företrädare far ha kontakt med media efter 
samråd med sina medlenunar Det har inte framkommit något som påvisar att rutinen inte följs 

eller skulle vara eftersatt. 

Beträffande inkommande e-mail så diarieförs alla mail som bedöms vara relaterade till 

verksamheten, 
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6.2 Arkivlagen 

Följer bolaget Arkiv lagen? Har konununens arkivreglemente antagits? Har man upprättat regler 
fOr arkivbeskrivning, arkjvfårteckning och dokumenthanteringsplan etc.? 

• Vi kommer detta år inte göra någon ytterligare granskning av detta utan förlitar oss på 
den granskning som gjordes under föregående år. 

Slutsats: 

Bolaget bar en rutinbeskrivning fOr arkivhantering, har utsett en arkivansvarig och har en 
dokumenthanteringsplan. (Kommunens arkivprogram används). 

Arkivansvarig har under 20 l O organiserat arkivet så att det följer kommunens 
arkiveringsreglemente. Arkivansvarig har upprättat en dokumenthanteringsplan. Kontroll av 
rutinen har gjorts genom visuell genomgång av arkivet samt test av arkivplats mot liggare. 

A..rkivet bedöms vara i god ordning och det fdrefaller enkelt att hitta i arkivet. Vi bedömer även att 
bolaget fciljer konu11unens arkiveringsreglemente samt att dokumenthanteringsplanen fciljs. 
Dokumenthanteringsplan har fastställts av styrelsen20100311 (R9,3). 

6.3 Offentlig upphandling 

Finns en upphandlingspolicy och uppfyller den kraven enligt LOU eller tillfårsäkras på annat sätt 
att LOU folts'l 

• Vi har för avsikt att följa upp LOU efterlevs av bolaget. 

Slutsats: 

Bolaget har en rutinbeskrivning fcir upphandling. För att fcilja LOU anlitar bolaget en konsult. 
Bolaget använder sig av HB V och HIF AB som sköter hela processen av offentlig upphandling. 
Vid årets granskning har det inte framkommit något som avviker från detta. 

Under året har upphandlingar gjorts avseende ROT arbeten. 

6.4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag (Allvill) 
Bedrivs verksamheten i enlighet med denna lagstiftning ex investeringskalkyler. prissättning m m? 
Agerar styrelsen och VD affarsmässigt i sina beslut avseende verksamheten? 

• Vi har för avsikt att följa upp Allvill efterlevs av bolaget. 

Slutsats: 

Det har inte framkommit några avvikelser. 
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7 Särskilt uppdrag av ägarna 
Lekmannarevisorn har i ägardirektivet som beslutades av kommunfullmäktige den 27 maj 2013 
fatt ett särskilt uppdrag att granska om bolaget fOljer gemensamma styrdokument och om bolaget 
genomfOrt optimeringar i bolagets verksamhet som varit till nackdel får kommunen som helhet. 

Lekmannarevisorn ska i sin granskningsrapport uttala sig om utfallet av denna granskning samt 
uttala sig om bolagets utveckling i fOrhållande till uppställda mål. 

• Kontroll sker genom läsning av protokoll, intervjuer a\' företrädare av bolaget, löpande 
följ a verksamheten. 

Slutsats: 
Vi har i vår granskning inte funnit något i bolagets verksamhet som varit till fårdel får bolaget och 
samtidigt till väsentlig nackdel till kommunen eller något bolag som konununen har ett betydande 
ägande i. 

Beträffande bolagets efterlevnad av gemensamma styrdokument så kan det konstateras att det vore 
fårdelaktigt om konununen kunde konkritisera och tydliggöra vilka utav kommunens strategier 
och policys som gäller fdr bolaget samt att kommunen tydliggör på vilket sätt de fOrväntar sig 
återrapportering avseende bolagets efterlevnad eller avsteg av dessa. 

Vår bedömning av bolagets utveckling i fOrhållande till de mål som finns uppställda i 
ägardirektivet 

Mål 
soliditeten ska uppgå ti!l minst 
10% år 2020. 

Direktavkasmingen ska m ra 
5%. 

Minska energ{{Orbrukningen 

med 20q,ofrån 2007ti!l2016. 

Nuläge Kommentar 
Bolagets soliditet uppgår i Bolaget utw!cklas i rätt 
bokslutet till 9, 7°/o riktning och är nära må/el. 

Uppgår till 5. 98%for år 20/3 Må/er anses uppfj>/!t 

Minskning med 15.1% tom år 

2013. 
Bolaget uh·ecklas i rält 
riklning. 
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8 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi inte någon anledning till anmärkning mot huruvida bolagets 
verksamhet sköts. Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt~ och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har inte heller någon 
synpunkt på bolagets agerande i förhållande till det kommunala ändamålet med verksamheten. 

Jag bedömer att bolagets utveckling är i linje med målen i ägardirektivet och att bolaget i allt 
väsentligt fåljer gemensamma styrdokument samt att det inte fårekoromer optimeringar i bolagets 
verksamhet som är till nackdel fOr kommunkoncernen i dess helhet. 

Vi har tidigare år uttryckt en viss oro får bolagets ekonomiska situation. De senaste åren har dock 
bolaget uppvisat en fOrbättrad lönsamhet och en stärkt soliditet vilket är positivt. Men bolagets 
ekonomi har fortsatt små marginaler fOr att kunna hantera högre räntekostnader, större 
hyresbortfall eller ökade driftskostnader utifrån bolagets behov av underhållsåtgärder. 

Med ovanstående notering avlämnar vi en granskningsrapport utan anmärkningar. 

Sala den27mars 2014 
(7 

111 """11 ;:1}"". c' f:..J ..,._.-, 'i . ' ' '-t;,-'- ~ " -

Bengt Åkesson 
Av kommunfullmäktige i Sala ut,;edd lekmannarevi,;or 

Biträde: 

or serad revisor l Certifierad kommunal revisor 
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SALA ~(JMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 1 5 
Dlarienr;c C~ J ).f J fe 1 ;f! Aktbilaga &_" 

Lekmannarevisorns granskningsrapport enligt lO kap 
13§ aktiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Sala Industrifastigheter Aktiebolag 
Org nr 556092-3475 

Jag har granskat verksamheten i Sala Industrifastigheter Aktiebolag får 2013. 

Opb; 

Styrelsen svarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de lagar och foreskrifter som gäller får verksamheten. 
Lekmannarevisoms ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

' 

Granskningen har utrorts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har genomfOrts med den inriktning och omfattning 
som behövs for att ge rimlig grund for bedömning och prövning. Samplanering har skett 
med bolagets auktoriserade revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
får mina uttalanden nedan. 

J ag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. J ag bedömer därtill att bolagets intemakontroll har varit 
tillräcklig. 

Sala den 4 april 2014 

~?-------------
1 

Per-OlofPalm 
Av fullmäktige i Sala kommun utsedd lekmannarevisor 
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Granskningsredogörelse lekmannarevisionen 
Sala Industrifastigheter AB 

Genomförd lekmannarevision av Sala Industrifastigheter Aktiebolag (SIFAB), arg nr 556092-3475 för 
verksamhetsåret 2013 presenteras i det följande. 

Uppdragets omfattning 
Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens 10 kapitel. Lekmannarevisorn ska granska om 
bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om 
bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid 
detta slag av granskning kräver. 

Lekmannarevisorn ska följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida de inte strider mot lag, 
bolagsordning eller god sed. Lekmannarevisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrappmi 
till bolagsstämman. Granskningsrapporten ska lämnas till bolagens styrelse senast tre veckor före 
bolagsstämman. 

Planering 
Planeringen av lekmannarevisionen finns dokumenterad i ett planerings-PM. Lekmannarevisionen har 
genomförts i samarbete med PwC som är reviderar bolaget. Vi har inte fått några anvisningar avseende 
revisionen 2013 från bolagsstämman. 

SIFAB bedriver en mindre verksamhet utan anställd personal förutom en arbetande styrelseordförande. 
Administrativa tjänster köps från Sala kommun. Den administrativa personalen är anställd inom Sala 
kommun vars arbetssätt och policys får genomslag i SIFAB. 

Gransirning av ändamål - bolagsordning, ägardirektiv och ekonomis!< 
effektivitet 

Bolagsordning 
En ny bolagsordning togs fram under 2011 och fastställdes av kommunfullmäktige 2011-10-31. Den nya 
bolagsordningen och är antagen på extra bolagsstämma 2011-12-12 och regisierad hos bolagsverket samma 
datum. 

Bolagets föremål med verksamhet är enligt 3 §att; 

" ... inom Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, förvalta, hyra ut och med nyttjanderätt upplåta lokaler för 
industri-, kontors-, handels-, service- eller hantverksändamål eller därmed jämförlig verksamhet samt bidra 
till stadsutvecklingen." 

Bolagets ändamål med verksamheten är enligt 4 §att; 

" ... inom ramen för den kommunala kompetensen främja nyföretagande och näringsliv i Sala kommun 
genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgängar tillfalla Sala kommun." 
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I bolagsordningens 5 §finns, i enlighet med kommunallagens 3 kap 17§ fr.o.m. 2013, en skrivelse om att 
bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sala kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars större vikt fattas. 

Från 1 januari 2013 har kraven i kommunallagen skärpts vad gäller bolagsordningens innehåll. Det fast
ställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som är ram för verksamheten ska beskrivas, 
det räcker inte längre att det framgår av exempelvis ett ägardirektiv eller ett avtal. Det bör t.ex. framgå att 
bolagets syfte är att iaktta självkostnadsprincipen, om annat ej framgår av speciallagstiftning (t ex allmän
nyttiga bostadsbolag). 

I samband med att ägaren ser över ägarstyrningen för de kommunala bolagen och bolagsordningarna så 
skulle formuleringen om ändamålet kunna förtydligas genom att de kommunala likställighets- och 
självkostnadsprincipen skrivs ut i paragrafen. 

Vid vår revision har det inte framkommit något som tyder på att bolaget inte följer föremålet och ändamålet 
enligt nuvarande bolagsordning. 

Ägardirel{tiv 
Bolaget har sedan tidigare ett ägardirektiv avseende ägande och förvaltning av Måns-Ols Värdshus. Enligt 
dokumentet ges bolaget genom ägardirektivet möjligheter att bidra till den utveckling av området som fram
går av kommunens mål och planer. I granskningen av bolagets arbete med att följa ägardirektivet finns inget 
att anmärka på. 

Sala kommun diskuterar och håller enligt uppgift på att utforma nya ägardirektiv för sina bolag - inga nya 
har tagits fram under 2013. 

Avkastningskrav 
J december 2007 beslutade kommunfullmäktige om avkastningskrav för bolaget. Avkastningen ska motsvara 
statslåneräntan på insatt kapital. Formuleringen är lite otydlig kring vilken statslåneränta som åsyftas, 
exempelvis statslåneräntan vid en viss tidpunkt, eller någon genomsnittlig statslåneränta för en period. 

Årets resultat uppgår till19 365 kr. Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit en utdelning om 102 007 kr, 
vilket motsvarar 2,01 % av bolagets aktiekapital. 2,01 %är den genomsnittliga statslåneräntan för 2013. 

Granskning uppföljning av verksamhetens ekonomiska resultat 
Vid styrelsemöten finns en stående punkt där ekonomisk uppföljning behandlas. Inför mötena skickas en 
ekonomisk rapport (resultatrapport med budgetjämförelse J till samtliga ledamöter. Vid styrelsemötena finns 
även bolagets ekonom närvarande för att kunna svara på detaljer och frågeställningar. 

Budgets och prognoser upprättas årligen med god träffsäkerhet. 

Granskningen föranleder inga kommentarer. 

2 3V7 
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Granskning av intern kontroll 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska 
i skriftliga instruktioner meddela vilka uppgifter som ska avrapporteras till styrelsen för att de ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter. 

God intern kontroll åstadkoms förutom ovanstående av en lämplig kombination av generella kontroller 
såsom ansvars- och arbetsfördelning och skydd mot obehörig åtkomst av register och program samt olika 
kontrollmoment inlagda i system och rutiner. Ansvars- och arbetsfördelning syftar till att ingen person 
ensam ska kunna handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan och att det arbete som utförs av 
en avdelning eller en viss befattningshavare om möjligt blir föremål för en oberoende kontroll av någon 
annan. 

Granskning har inriktats på att kartlägga om företagsledningen har tillfredsställande kontroll av företagets 
organisation och rutiner för att säkerställa: 

att företaget har en riktig och fullständig redovisning 
att företagets resurser disponeras enligt företagsledningens intentioner. 

I revisionen har vi tagit del av samtliga styrelseprotokoll och således styrelsens fattade beslut under året. Vi 
har i vår granskning inte påträffat att bolaget genomfört eller ingått väsentliga transaktioner eller a\1al som 
går emot styrelsens beslut. 

Under året har vi likt tidigare år genomfört en granskning av den interna kontrollen avseende bokföring och 
bokföringsmaterial, skatter och avgifter, debiteringsrutin, inköpsrutin, attestinstruktion samt IT-säkerhet 
och !T-strategi. Granskningen har inte visat på några väsentliga brister i denna hantering 

Bokföring och bokföringsmaterial 
Granskningen har främst imiktats på följande granskningsmål: 

Kontroll att verifikationerna uppfyller bokföringslagens 5 kapitel. 
Kontroll att samtliga verifikationer införs i grundbokföringen och i huvudbokföring. 
Kontroll att avstämning av sidoordnad bokföring av väsentliga balansposter sker 
Kontroll att verifikationer är korrekt attesterade 

Årets granskning visar att bolaget har god ordning i den löpande bokföringen. Väsentliga konton stäms av 
löpande, verifikationerna är av tillfredsställande kvalitet och attester sker enligt beslut. 

Granslming av skatter och avgifter 
Kontroll av momsredovisningen har skett genom granskning av redovisningen månadsvis. Granskningen 
visar på att skattedeklarationer är upprättade på ett korrekt sätt och inskickade i rätt tid samt att betalning 
sker med rätt belopp. 
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Styrelsens uppgifter och arbetsordning 
Styrelsens arbetsordning finns upprättad och bedöms överensstämma med bolagets behov. 

Kontroll har skett vad gäller efterlevnaden av arbetsordningen. Ekonomisk rapportinstruktion finns inte som 
ett eget dokument men ingår som en del i styrelsens arbetsordning. 

Genomgång av bolagets debiteringsrutin 
Inga väsentliga förändringar i den tidigare dokumenterade rutinbeskrivningen har noterats. Vi se inga 
väsentliga brister i rutinen för debitering av bolagets hyresintäkter. 

Inköpsrutin och hantering av leverantörsfal•turor 
Vi har kontrollerat bolagets rutiner vid inköp samt bolagets rutiner för hantering och attestering av 
leverantörsfakturor. Vi har sedan tidigare revisionen en bra dokumentation kring hanteringen men 
eventuella förändringar har följts upp under året. 

Rutinen kring bolagets hantering av inköp och leverantörsfakturor anses ändamålsenlig och rimliga 
kontroller sker löpande. 

Attestinstruktion/Delegationsordning 
Ingen dokumenterad attestinstruktion finns upprättad, utan det som finns är ett styrelsebeslut där styrelsen 
utser Dick Forsberg (styrelsens ordförande) till beslutsattestant 

Ordförandes kostnader attesteras av vice ordförande. Slickprovsvis granskning i bokföringsmaterialet visar 
att de kontrollerade leverantörsfakturorna attesterats av styrelsens ordförande. 

IT-miljö och Försäkringsskydd 
Administrativa system och IT- support hanteras av Sala kommun. Vi bedömer att system och !T-stöd är 
ändamålsenligt för den verksamhet som bedrivs i bolaget 

Bolagets samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade, man anlitar en försäkringsmäklare för att säkerställa 
att försäkringsskyddet är anpassat till den verksamhet som bedrivs. 
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Bokslutsgranskning 2013 

Resultaträkningen har analyserats och jämförts med 2012, Större awikelser har kommenterats nedan, 

Resultaträkning 

Förändring Förändring 
Resultaträkning Sala Industrifastigheter 2013 2012 (kr) (%) 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 924 190 B9s 722 28 468 3,2% 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -l 076 428 -594 893 -481 535 So,g% 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -273 049 -222 265 -so 784 22,8% 

Summa rörelsens kostnader -1349 477 -817 158 -532 319 65,1% 

Rörelseresultat •425 287 78564 -503 851 -641,3% 

Resultat från finansiella g ost er 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 49 367 96 989 -47 622 -49,1% 
Räntekostnader och liknande resultatposter -26 -1143 1117 -9?.7% 

Resultat efter finansiella poster -375 946 174 410 -sso 356 -315,6% 

Bokslutsdispositioner 403 909 5 764 398 145 6907,4% 
skatt på årets resultat -8 598 -so 999 42 401 -83,1% 

Årets vinst 19 :l65 129 17~ -109 810 -ss, o% 

Nettoomsättningen är i nivå med föregående åL Under året har underhållsarbeten utförts på Tränaren 11 

vilket har medfort hyreshöjningar, En av hyresgästerna har gått i konkurs vilket har lett till kundfarinster om 
52 tkr under året. 

Kostnadssidan har ökat till följd av ökade reparations- och underhållskostnader, 

Bokslutsdispositioner utgör nettobeloppet av årets återföring av periodiseringsfond samt årets avsättning till 
periodiseringsfond. Årets avsättning uppgår till 9 tkr samt att man återfält avsättningar om 413 t kr, 

Balansräkning 

Samtliga poster i balansräkningen har granskats och stämts av mot underlag, Sammantaget bedöms bilagor 
och underlag till bokslutet vara i god ordning. Nedan presenteras poster av större karaktär. 
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Anläggningstillgånga•· 

~~1~'Industrifastigheter AB ~~!'"!'''''' iii l l'f1':'1 
Datum ~§"828 1'1'b Postspecifikation 14-03-11 

~~~~jbalanspost B nader och mark 
Konto Kontobenämning Detta år Föregåenda år Förändring 

2013-12-31 2012-12-31 
Il l o Byggnader 6013123,94 5 708 426,77 5,3% 
1119 Byggnader värdeminskning -3 043 929,86 -2 775 850,86 9,7% 
1130 Mark 518 999,50 518 999,50 0,0% 
1131 Markanläggningar 99391,00 99 391,00 0,0% 
1139 Markanläggningar värdeminskning -43 548,00 -38 578,00 12,9% 

3 544 036,58 3 512 388,41 0,9% 

Posten har totalt sett ökat med 32 tkr vilket avser årets avskrivningar om 273 tkr samt att man har aktiverat 
kostnader förombyggnation av Tränaren 11 med 305 t kr. 

Avskrivningsprinciper oförändrade jämfört med tidigare år. 

Kassa och bank 

~~~~"'ndustrifastigheter AB ~~!'"!''"'' 1'~ l~ex :l 
Datum 

~81m 1'11 l Postspecifikation 14-03-ll 
Resultat-/balanspost 
Kassa och bank 
Konto Kontobenämning Detta år Föregående år Förändring 

2013-12-31 2012-12-31 
1940 Bank 4 974 851,42 4 620 328,84 7,7% 

4 974 851,42 4 620 328,84 7,7% 

Redovisat belopp är avstämt mot engagemangsbesked från bank per 2013-12-31, utan anmärkning. 

Eget kapital 

~~~~lndustrifastigheter AB ~~!'"!''"'' ~·& ~~~''] 
Datum ~§"828 1'11 l Postspecifikation 14-03-11 

Resultat-/balanspost 
Bundet eg'et kapital 
Konto Kontobenämning Detta år Föregående år Förändring 

2013-12-31 2012-12-31 
2081 Aktiekapital -5 075 000,00 -5 075 000,00 0,0% 
2086 Reservfond -1 026 641,02 -1 026 641,02 0,0% 

-6101 641,02 -6101 641,02 0,0% 

6 av 7 
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rf~]~'rndustrifastigheter AB ~ll'l"tk""'' Fl~ 2' ~~''z 
Postspecifikation 

Datum ~8"828 m) 14-03-11 
Resul1at-/balansks1 
Fritt eget apital 
Konto Kontobenämning Detta år Föregående år Förändring l 

2013-12-31 2012-12-31 ' 
2091 Balanserad vinst/fårlust -3 420 856,47 -3 368 821,48 1,5%1 
2099 Redovisat resultat -19 365,03 -129 174,99 -85,0 %' 

O bokat resultat (BR) 

-3 440 221,50 -3 497 996,47 -1,7% 

Bolagets egna kapital har minskat med 58 tkr då man för året gör en vinst på +19 tkr samt att man gjort en 
utdelning på 77 tkr. 

§ ammanfattning 
Den sammanfattande bedömningen för 2013 är att vi inte har någon anledning till att anmärka mot huruvida 
bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Sala den 

Per-Olof Palm 

Av kommunfullmäktige i Sala kommun utsedd lekmannare1~sor 

Ellinor Wallin 

7 av 7 



SALA KCMMUN --
Kommunstyrelsens förv.:J!tnlril 

Ink. 2014 -04- 1 5 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 
Org nr 556403-3156 

Vi har granskat verksamheten i Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB för 
räkenskapsåret 2013. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, eventuella ägardirektiv och beslut samt de Jagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska 
verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utforts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en 
särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund får våra uttalanden nedan. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Sala den 20 mars 2014 

J~::!::,~~ a/--~- ~t rvf---
sven-Erik Carlsson LeifNilsson 
Av fullmäktige i Sala och Heby kommun utsedda lekmannarevisorer 
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Sala-Heby Energi ElnätAB 
Org nr 556181-3675 

Vi har granskat verksamheten i Sala-Heby Energi ElnätAB för räkenskapsåret 
2013. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, eventuella ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska 
verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utfarts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund for bedömning och 
prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en 
särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som 
grund for vära uttalanden nedan. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har sköttspä ett ändamälsenligt och frän 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Sala den 20 mars 2014 

' 
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1
1iven-Krik Carlsson LeifNilsson 
Av fullmäktige i Sala och Heby kommun utsedda lekmannarevisorer 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Sala-Heby Energi AB 
Org nr 556601-2901 

Vi har granskat verksamheten i Sala-Heby Energi AB för räkenskapsåret 2013. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, eventuella ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska 
verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en 
särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden nedan. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Vi noterar att koncernen Sala-Heby Energi AB saknar ägardirektiv. 

Sala den20mars 2014 

oif::)d,/1 ~;2/"/· ~ )v-) vU,'JL-
sven:Erik Carlsson LeifNilsson 
Av fullmäktige i Sala ocb Heby kommun utsedda lekmannarevisorer 



Sala-Heby Energi AB med dotterbolag 
Lekmannarevisionen 2013 - rapportering 

Lekmannarevisionens granskningssammanfattning får 2013 presenteras i det följande. 

Uppdragets omfattning 
Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens tionde kapiteL Enligt 3 § ska 
lekmannarevisorn granska om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamälsenligt och frän ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara 
så ingilende och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. 

Lekmannarevisorn ska följa de anvisningar som meddelas av årsstämman såvida de inte strider mot 
lag, bolagsordningen eller god sed. 

Lekmannarevisorn ska eftervaije räkenskapsär lämna en granskningsrapport till ärsstämman. 
Granskningsrapporten ska lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor fore årsstämman. 

Årets granskning 
Lekmannarevisorerna har tillsammans med koncernbolagens revisor träffat fOratagsledningen under 
hösten 2013 och fält information om aktuell verksamhet och bolagens resultat och ställning. Aktuella 
händelser och frågeställningar fOr bolagen har delgivits revisorerna. 

Moderbolaget Sak1*Heby Energi AB ägs til187.5% avSala kommun och till 12,5% av Heby kommun. Dotterbolagen i koncernen 
ägs tilltoo% av Sala-Heby Energi AB. 

Informationen frän ledningen, från styrelseprotokoll samt från tidigare års revisioner har legat till 
grund får inriktningen på il.rets granskning. Vi har inte !ätt några särskilda granskningsanvisningar av 
årsstämman. Nedan redovisas genomfOrcia granskningsinsatser för 2013. 



1 Granskning av bolagens ändamål 

1.1 Bolagsordning 
I föregående års granskningsrapport noterades att föremålet för verksamheten i moderbolagets 
bolagsordning inte var helt synkroniserad med verksamheten i bolaget: 

" ... att föremäl et for bolagets verksamhet är att fdrvalta, administrera och utveckla Sala-H e by 
Energikoncernen och därmed forenlig verksamhet." 

Vi rekommenderade att tillsammans med ägaren, göra en översyn av bolagsordningen. 

Från den I januari 2013 skärptes kommunallagens krav på vad som ska finnas med i bolagsordningen. 
Det fastställda kommunala ändaroiilet och de kommunala befogenheter som är ram för verksamheten 
sks beskrivas, det räcker inte längre att det framglir av exempelvis ett ägardirektiv eller ett avtal. Det 
bör även framgå att bolagets syfte är att iaktta självkostnadsprincipen, om annat ej framgli r av 
speciallagstiftning (t ex fjärrvärmelagen där självkostnadsprincipen inte gäller). 

Bolaget har påböijat en process med att uppdatera moderbolagets bolagsordning tillsammans med 
ägaren men något slutgiltigt fårslag har ännu ej presenterats. Det förslag som tagits fram av bolaget 
synes uppfylla kommunallagens utökade krav och att fä remiilet för verksamheten beskrivs på ett mer 
korrekt sätt. 

"§ 3 Fö1·emllletför bolagets verksamhet är att producera, distribuera ochförsälja energi, 
förvalta, administrera och utueckal Sala-Heby Ene1·gikoncernen och därmedförenlig 
verksamhet. • 

Bolaget bör i samma paragraflägga till följande stycke: 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgllngar tillfalla Sala och Heby kommuner." 

Fullmäktiges rätt att ta ställning finns inskrivet i §6. 

1.2 Ägardirektiv 
Nligot ägardirektiv har ej kommunicerats från ägaren. 

I Sala kommuns strategiska plan finns en vision fdr kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala 
kommun. Visionen är uppdelad i fyra punkter som foljer nedan: 

• "En långsiktig ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara 
utglingspunkten för allt arbete i Sala kommun. 

• Invånarna i Sala kommun ska mä bra, ha framtidstro och känna att man bor i en säker och 
trygg kommun. Man skall känna att man har inflytande och är delaktig i samhället och dess 
utveckling. 

• I Sala kommun ska den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och 
ideella sektorn stimuleras eftersom den bidrar till mångfald i samhället och för människor 
närmare varandra- det sociala kapitalet ökar. Dänned skapas bättre fOrutsättningar får en 
god samhällsutveckling. 

• Sala kommun ska präglas av livskraft i hela kommunen." 

I tidigare ärs granskning har vi stämt av att formuleringen ovan avseende Sala kommuns vision, även 
omfattar kommunens bolag. Vår bedömning, baserat pli granskningen i år samt tidigare erfarenheter 
frän genomförda revisioner, är att verksamheterna i koncernen Sala-Heby Energi överensstämmer 
med uppsatta mlil från kommunen. 

Koncernens arbete med energieffektiviseringar i dotterbolaget HESAB, samt engagemanget och 
drivkraften bakom etableringen av solenergianläggningarna i Sala och H e by är några exempel pli 
koncernens arbete for en llingsiktig hållbar miljömässig energiproduktion i Sala kommun. 
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2 Granskning av intern kontro H samt elwnomiskt resultat, 
effektivitet och kvalitet 
Granskning av bolagens interna kontroll innefattar bland annat en kontroll av att det finns ett rimligt 
mått av kontroller i system och rutinersom skulle upptäcka om redovisningen innehöll väsentliga fel. 
Exempel på sildana kontroller är rutiner får löpande avstämningar, löpande uppföljning av resultat 
mot budget och foregäende år, en relevant och fungerande attestfunktion, uppföljning av att samtliga 
förbrukningsavgifter debiteras, etc. 

Baserat på tidigare års granskningar samt årets uppföljning sä är vårt intryck att styrelsen och 
faretagsledningen arbetar aktivt med att följa upp verksamheternas resultat och ställning. Detta sker 
för respektive verksamhetsgren och presenteras vid styrelsemöten löpande under året. 

Företagsledningen är aktiv i sin övervakning och uppf6ljning av kontroller. 

Den samlade bedömningen är att bolagen har väl fungerande rutiner för de mest väsentliga flödena 
som redovisning av intäkter, inköp och lönehantering. 

Likt tidigare är har vi som en del av vär granskning följt upp bolagens resultat, effektivitet och kvalitet 
genom revision av bokslut och räkenskapsmateriaL Koncernledningen budgeterar resultatet for 
samtliga verksamhetsgrenar och uppf6ljning sker löpande och större avvikelser analyseras. 

2.1 Attestinstruktion 
Kontroll av attester mot verifikationer har tidigare år inte visat pä nägra brister ocl1 det har i lirets 
granskning inte framkommit något som tyder på att attestinstruktionen inte har foljts. 

Vi anser att bolagen har tillfredställande rutiner beträffaode attestrutinerna och att attestinstruktionen 
följs baserat p ä värt granskningsurvaL 

3 styrelsens uppgifter och arbetsordning 
EnligtAktiebolagslagen ska f6ljande dokument finnas upprättade och vara fastställda av styrelsen: 

• rapport instruktion (ABL 8:5) 
• styrelsens arbetsordning (ABL 8:6) vilken ska fastställas årligen 
• VD-instruktion (ABL8:7) 

Vi har i tidigare ärs granskning konstaterat att dokumenten finns upprättade och årets granskning 
begränsades till att inhämta styrelsebeslut på fastställandel av styrelsens arbetsordning. 

4 skatter och avgifter 
Redovisning och betalning av skatter och avgifter har skett med rätt belopp och i rätt tid. 

5 Granskning av bokföring och bokföringsmaterial 
Årets granskning har påvisat en fortsattgod ordning vad gäller bolagens löpande bokföring. 
Granskade verifikationer var av tillfredsställande kvalitet, leverantörsfakturor hade attesteras och 
väsentliga konton avstämda. 



Övrig granskning 

6.1 Likviditet 
Koncernen har använt det goda kassaflödet frän den löpande verksamheten främst till att amortera av 
sina längfristiga skulder och minskat utnyttjande av checkräkningskredit. Det har medfort att även om 
koncernens kassa inte ökat nämnvärt, sä har soliditeten ökat. 

6.1 Elnätrapport 
Elnätsrapport for 2012 har upprättats under våren 2013. Den har granskats av PwC och lämnats in i 
tid. 

6.2 Fjärrvärmerapport 
Fjärrvärmerapport får 2012 har upprättats under våren 2013. Den har granskats av PwC och lämnats 
in i tid. 

Sammanfattning 

De sammanfattande synpunkterna fOr 2013 är att vi inte har någon anledning till anmärkning mot 
huruvida bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, tillfredsställ
ande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har inte heller någon synpun\<1 på bolagets 
agerande i förhållande till det kommunala ändamålet med verksamheten. 

Vi avlämnar därför en granskningsrapport utan anmärkningar. 

Sala den20mars 2014 

( .• 
'•/ ~ ,.,.- -; 

/.,.-::··p/:r.?c __ Jc:...k c/cu/;.--,._7 
L-' -

Sven-Erik Carlsson 
Lekmannarevisor utsedd av Sala kommun 
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PwC 

L:ft(j' 
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