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Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunstyrelse, nämnder och genom lekmannarevisor i Sala-Heby Energi AB, 
Sala-H e by 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 2014" och 
övriga till revisionsberättelsen fogade bilagor. 

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

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, 
balansresultatet är dock svagt +257 tkr. Under 2014 har budgeten i och med 
tilläggsbudget haft ett negativt resultat -4,3 mnkr, vilket inte är tillåtet enligt KL 8 kap 
4 §. 

Vi har också konstaterat att budgeten för 2015 inte når upp till det av 
kommunfullmäktige beslutade målet om resultatet i relation till skatter och generella 
statsbidrag. 

Det finns inte heller några förslag på åtgärder i årsredovisningen om hur 
kommunstyrelsen avser att arbeta för att upprätthålla en ekonomi i balans. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen för 2014 som svag. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse för 2014 som svag. 

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



Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöter i kommunstyrelsen och 
nämnder ansvarsfrihet rör 2014 års verksamhet. 
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Granskning av årsredovisning 2014 

1. Sammanfattning 

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

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a
b). Balansresultatet är dock svagt (257 tkr) och granskningen visar att med korrekt 
periodisering av en faktura avseende interkommunala ersättningar skulle balansre
sultatet varit negativt. Felet är dock inom gränserna för vad som kan tillåtas utan att 
årsredovisningen behöver korrigeras. 

Under 2014 har budgeten justerats med en tilläggsbudget på 9,9 mnkr vilket inne
bär att budgeten för 2014 har ett negativt resultat ( -4,3 mnkr) vilket inte är tillåtet 
enligt kommunallagen 8 kap 4 §.En underbalansering av budget får enligt lagen 
endast ske vid synnerliga skäl om kommunen har en stark finansiell ställning (dvs. 
att det egna kapitalet täcker även pensionsskulden före 1998, vilket inte är fallet i 
Sala kommun). Villkoren för att utnyttja den av kommunfullmäktige beslutade re
sultatutjämningsreserven är inte heller uppfyllda vilket innebär att en underbudge
tering inte borde ha skett. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och finansi
ella mål som fullmäktige har angivit i 2014 års budget. Ett av tre finansiella mål 
uppnås under 2014. Av de nio verksamhetsmålen uppnås ett helt under 2014, tre 
mål uppnås delvis, tre mål uppnås ej. För två mål har ingen uppföljning skett under 
2014. 

Det finns inga förslag på åtgärder i årsredovisningen hur kommunstyrelsen avser 
att arbeta för att nå en ekonomi i balans dvs. nå de av fullmäktige beslutade finansi
ella målen. Detta är särskilt bekymmersamt eftersom budgeten för 2015 inte heller 
når upp till det av kommunfullmäktige beslutade målet om resultatet i relation till 
skatter och generella statsbidrag. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen för 2014 som svag. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse för 2014 som svag. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 
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Granskning av årsredovisning 2014 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kom
muner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare re
gleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redo
visning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och 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. 

2.2. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3- 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu
nallagen (g:ga) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas års
bokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande 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 av
seende god ekonomisk hushållning? 

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

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• 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. Granskning av resul
tatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas 
inte av denna granskning. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt 
nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. 
Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den pre
senteras i årsredovisningen 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett 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 be
döma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då 
vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra 
än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en granskning 
och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommu
nens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med ut
gångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). 
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämp
liga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktats i årets 
revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, 
granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2015-04-07. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2015-04-

16 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2015-04-27 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef, controller och redovisnings
ekonom. 

Revisionskriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 
kap 18 §KL ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen 

• Kommunal redovisningslag 
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Granskning av årsredovisning 2014 

• Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning 

• Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 
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Granskning av årsredovisning 2014 

3· Granskningsresultat 

Verksamhetens u ifall, finansiering och eko
nomiska ställning 

3.1.1. 
3.1.1.1. 

Förvaltningsberättelse 
Översikt över utvecklingen av verksamheten 

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

Förvaltningsberättelsen skulle vinna på att inkludera en övergripande analys av 
nämndernas verksamhet och resultat per nämnd eller verksamhet. Verksamhetsbe
rättelserna från nämnderna kan då tas bort ur årsredovisningen och istället följa 
med som en bilaga. Fullmäktige beslutar sedan om årsredovisningen men inte om 
nämndernas verksamhetsberättelser då nämnderna redan beslutat om dessa. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. 
Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste 
åren. 

Prognossäkerheten måste förbättras. I november lämnade nämnderna en prognos 
som indikerade ett positivt resultat mot budget på +14,6 mnkr. I bokslutet en må
nad senare var resultatet +3,6 mnkr, en minskning med 11 mnkr. Någon analys 
kring varför prognosen visade så fel har inte lämnats i förvaltningsberättelsen. 

Även prognoserna kring investeringarna visade på en mindre avvikelse (85 mnkr) i 
november mot helårsutfallet (100,7 mnkr). 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagens 4 kap skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering 
av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen återfinns en utvär
dering som tar sin utgångspunkt i den så kallade RK-modellen. Modellen utgår från 
soliditetsberäkning. I utvärderingen framgår att den ekonomiska ställningen har 
försvagats det senaste året även om soliditeten varit i stort sett oförändrad under 
fem år. Nettokostnadsökningen överstiger ökningen av intäkterna från skatter och 
statsbidrag med för 2014 ca 6,6 %. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I förvaltningsberättelsen redovisas i punktform väsentliga 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 av-
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snitt om framtiden. Förvaltningsberättelsen bör kompletteras med en sammanfat
tande beskrivning från varje nämnds och bolags redogörelse. Kopplingen bör också 
göras hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi och prioriteringar inom 
olika områden. 

Väsentliga personallörhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill 
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal 
uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information. sjukfrånvaron 
har ökat för femte året i rad från 4,9 % 2013 till 5 ,3 % under 2014. 

Gemensam f"Orvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk
samhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i 
koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2. 

Pensionsredovisning 
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions
förpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges 
föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedeL 

Upplysningar har även lämnats i årsredovisningen om särskild avtalspension och 
visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1. Antalet personer med särskilda pensions
avtal framgår av not 17. 

Andra rörhållanden som har betydelse för styrning och 
uppföljning av verksamheten 
Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. 
Kommentarer kring måluppfyllelse vad gäller god ekonomisk hushållning kommen
teras separat i avsnitt 3.1.3. I avsnittet" Nämndernas verksamhetsberättelse" avslu
tas varje nämnds avsnitt med verksamhetsstatistik för åren 2012, 2013 och 2014. 

För kommunen som helhet redovisas de finansiella nyckeltalen och personalsta
tistik I förvaltningsberättelsen finns en beskrivning av kommunens styrmodelL 

3 .1.1.2. Investeringsredovisning 
Bedömning 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 i förvaltningsberättelsen 
större investeringsprojekt som pågår över flera år där man kan utläsa totala netto
investeringen under åren 2 012-2014. 

I nämndernas verksamhetsberättelse kommenteras investeringarna. Tekniska kon
toret svarar för den största andelen av investeringarna. Varje större investering 
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kommenteras och i år redovisas också det verkliga ekonomiska utfallet av avslutade 
investeringar. 

Utfall mot budget visar på en positiv avvikelse på 100,7 mnkr (61,2 mnkr för år 
2012), varav merparten avser ej genomförda investeringar under tekniska nämn
den. Sedan 2012 har avvikelsen ökat för varje år. En mer preciserad investerings
budgetering efter vad man verkligen orkar med och har underlag för måste ske 
kommande år. Nuvarande förhållanden innebär att man kan felaktigt ta upp lång
fristiga lån för att möta utbetalningar som inte blir av då investeringar skjuts på 
framtiden eller försenas. 

3.1.1.3. Driftredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. 

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

Driftredovisning per nämnd, 
Budget Prognos Budget- Prognos-

m n kr 2014 per augusti avvikelse avvikelse 

Kommunstyrelsens förvaltning 211 614 219 692 216 732 8 078 5 118 

-kommunchef 5 763 6 357 6 257 594 494 

-med borgarkontor 39 821 43 687 39 802 3 866 -19 

-Kultur- och fritidskontor 38 969 38370 38 715 -599 -254 

-Samhällsbyggnadskontor 52 549 53 070 51 610 521 -939 

-Tekniskt kontor 34 531 36 600 38 290 2 069 3 759 

- Räddningstjänst 21346 21 628 23 310 282 1 964 

-Civilförsvar -100 492 592 

-Ekonomikontor 8439 8 757 8 417 318 -22 

-Personalkontor 10 296 10 731 10 331 435 35 

Bildnings- och lärandenämnden 461 924 463 077 459 027 1 153 -2 897 

Vård- och omsorgsnämnden 429 961 423 964 428 664 -5 997 -1 297 

Revision 788 790 790 2 2 

Överförmyndare 2 799 3 173 3 030 374 231 

Totalt 1107 086 1110 696 1108 243 3 610 1157 

Det finns inga kommentarer i förvaltningsberättelsen kring driftsresultatet vilket 
vore önskvärt. I nämndernas verksamhetsberättelser återfinns ett avsnitt "Ekono
misk analys" där kommentarer kring driftsresultatet återfinns. Dessa är av varie
rande kvalitet och en mer strukturerad och gemensam modell skulle höja informat
ionsvärdet. Att konstatera ett över-/underskott är ok men det som är mer intressant 
är orsaken och vilka åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med underskotten. 
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Vård- och omsorgsnämnden (VoN) redovisar ett underskott mot budget på 6 rnnkr. 
Under 2014 har nämnden betalat 2,6 rnnkr för medicinskt fårdigbehandlade patien
ter från vården. Vidare har kostnaderna för hemtjänst och placeringskostnader för 
vuxna och barn överstigit budget med 4 rnnkr respektive 5,5 rnnkr. 

Kornmunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på 8 rnnkr. Det i budgeten 
upptagna anslaget för utveckling av cykelleder har ej förbrukats, 2,3 rnnkr. Vidare 
har hyresintäkter för nya äldreboendet influtit från VoN med 6,4 rnnkr mer än bud
geterat då boendet korn igång flera månader tidigare än planerat. Av dessa har 6 
rnnkr använts till drift och underhåll av fastigheter vilket förefaller något märkligt 
då ett planerat underhåll redan borde finnas med i den befintliga budgeten. 

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 1,9 rnnkr vilket läggs till VA
kollektivets "egna kapital". De ackumulerade överskotten i VA-verksamheten upp
går f n till u rnnkr efter flera års positiva resultat. Enligt VA-lagen får medel avsät
tas till en fond för framtida nyinvesteringar om det finns en fastställd investerings
plan och avsättningen avser en bestämd åtgärd med beräknande kostnader som 
redovisas i planen. Om detta inte föreligger har för höga avgifter tagits ut och krav 
kan kornrna att återbetalning skall ske till abonnenterna. 

Bildnings- och lärandenämnden redovisar ett överskott på vuxenutbildningen på 
2,5 rnnkr vilket innebär att man har haft utrymme att bevilja ytterligare vuxenut
bildning till vuxna under 2014. Grundskolans överskott (som eg. inte är så stort som 
angivet då varken ökade kostnader för elevhälsovård och sernesterlöneskuld belas
tat grundskolans resultat utan belastat den centrala förvaltningen) beror på vakan
ser under våren 2014 som tillsatts under hösten 2014. 

Bildnings- och lärandenämndens resultat är egentligen ca 1,2 rnnkr för högt med 
tanke på den felaktiga periodiseringen av interkommunala kostnader som konstate
ras i granskningen. En förbättring av kontrollen av dessa måste ske under 201Slik
sorn kontrollen över beviljade utbildningar inom vuxenutbildningen i relation till 
beviljat anslag. 

3.1.2. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer kornmunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts. Från det 
redovisade resultatet på 1,135 tkr har realisationsvinster på 878 tkr avdragits och 
balanskravsresultatet uppgår till257 tkr. 

Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4 
kapitlet i kommunal redovisningslag. 

God ekonomisk hushållning 
Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket svag. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyl
lelse som mycket svag. 
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Årsredovisningen i Sala kommun är upprättad utifrån kommunens styrmodell och 
utgår från perspektiven: 

• 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 mål uppfyllelsen. 

I förvaltningsberättelsen ges en analys av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv 
för kommunen som helhet samt att varje nämnds bidrag till måluppfyllelsen kort
fattat redovisas. Som en bilaga till årsredovisningen finns sedan en indikatorsam
manställning där utfallet för varje indikator under åren 2012, 2013 och 2014 kan 
följas. 

3.1.3.1. Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fast
ställts i budget 2014: 

Finansiellt mål fastställt Redovisat resultat Kommunstyrelsens 
av fullmäktige för 2014 bedömning 
Arets resultat uppgår till Resultatet uppgår till +1,1 mnkr. Målet har inte upp-
minst 2 % av skatteintäkter, För att klara målet borde resulta- nåtts 
generella statsbidrag och tet ha varit +22,4 mnkr 
utjämning 
Okningen av skatteintäkter, Okningen av skatteintäkter, stats- Målet har inte upp-
statsbidrag, utjämning är bidrag, utjämning uppgår till nåtts. 
större än nettokostnadsök- +2,75 %, nettokostnadsökningen 
ningen up_pgår till +9,14 % 
Nämnderna bedriver verk- Vård- och omsorgsnämnden redo- Målet har uppnåtts 
samheten inom beslutade visar ett underskott mot budget på 
anslag -5,9 mnkr, övriga nämnder redo-

visar överskott mot budget 

Under 2014 har budgetenjusterats med en tilläggsbudget på 9,9 mnkr vilket inne
bär att budgeten för 2014 har ett negativt resultat ( -4,3 mnkr) vilket inte är tillåtet 
enligt kommunallagen 8 kap 4 §.En underbalansering av budget får enligt lagen 
endast ske vid synnerliga skäl om kommunen har en stark finansiell ställning (dvs 
att det egna kapitalet täcker även pensionsskulden före 1998, vilket inte är fallet i 
Sala kommun). Villkoren för att utnyttja den av kommunfullmäktige beslutade re
sultatutjämningsreserven är inte heller uppfyllda vilket innebär att en underbudge
tering inte borde ha skett. 

I budgeten för 2014 har även en intäkt för återbetalning av AF A-medel tagits med (9 
mnkr), en mycket osäker post och som dessutom inte heller inkom under året. 

Även budgeten för 2 015 är mycket svag. Redan vid granskningstillfället har negativa 
justeringar minskat det budgeterade resultatet från + 9 mnkr till ca + 6,1 mnkr. 
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Förslag om TA-anslag på 2,2 mnkr reducerar ytterligare resultatet till ca+ 4 mnkr. 
Kommunstyrelsen gör inte ens ett försök i budgeten 2015 att klara det av fullmäk
tige beslutade målet om att årets resultat skall uppgå till minst 2% av skatteintäk
ter, generella statsbidrag och utjämning. 

Det finns inga förslag på åtgärder i årsredovisningen hur kommunstyrelsen avser 
att arbeta för att nå en ekonomi i balans dvs. nå de av fullmäktige beslutade finansi
ella målen. 

3.1.3.2. Mål för verksamheten 
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för 2014-2016, måltexten för 
samtliga perspektiv återfinns i strategisk plan. De fyra perspektiven är kommunge
mensamma och gäller dels för kommunen som helhet och för samtliga nämnder. I 
förvaltningsberättelsens avsnitt "Målavstämning - God ekonomisk hushållning" 
redovisas för kommunen som helhet varje mål, grad av måluppfyllelse samt kom
mentarer kring varje perspektiv. Vill man veta värdet på de indikatorer som an
vänds för att värdera måluppfyllelsen finns dessa i bilagan "Indikatorsammanställ
ning". Med denna blir redovisningen mycket bra, här finns nyckeltal med mera 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 upp-

uppfyllt fyllt 

Hållbart samhälle 3 l 2 

Medborgare 3 l 2 

Medarbetare, 2 mål ej mätts 3 l 

I perspektivet medarbetare mäts två indikatorer genom medarbetarenkät. Den har 
inte genomförts under 2014. 

Nämndernas redovisning av sitt uppdrag 
Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina 
uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna 
för den. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att nämndernas redovisningar innehåller redovisning av utfallet av 
årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 
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Redaktionellt bör nämndernas redovisningar, som visserligen följer fastställd mo
dell, bli mer likartade och analysen av resultat i förhållande till budget förbättras. 
Analysen bör innehålla mer förklaring till uppkomna avvikelser mot budget och 
vilka åtgärder man avser att göra för att komma tillrätta med avvikelserna. Vidare 
bör begränsning ske vilka belopp som skall kommenteras i nämndernas redogörel
ser över avvikelser från budget. 

3.2. 
3 .2.1. 

Rättvisande räkenskaper 
Resultaträkning 

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

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfalljämfört med föregående år, budet 2014 

och prognos. 

Budget Prognos 
Resultaträkning och prognos 2014-12-31 Utfall 2013 Utfall 2014 

2014 augusti 
2014 

Verksamhetens intäkter 282,1 274,0 266,6 260,6 
Verksamhetens kostnader -1 250,7 -1 336,7 -1 320,0 -1 326,5 
Avskrivningar -51,2 -50,4 -55,8 -51,0 
Verksamhetens nettokostnader -1 019,8 -1113,1 -1109,2 -1116,9 
skatteintäkter 839,0 854,5 855,7 859,3 
Generella statsbidrag 252,5 265,0 259,2 265,0 
Summa skatter och statsbidrag l 091,5 1119,5 1114,8 1124,3 
Finansiella intäkter 4,7 4,8 4,2 4,2 
Finansiella kostnader -11,2 -10,2 -14,2 -10,4 
Arets resultat 65,1 1,1 -4,4 1,2 

En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och "opåverkbara" poster 
som haft väsentlig påverkan på skillnaden mellan bokslut och budget redovisas ne
dan. 

Intäkterna avviker med +9.4 mnkr jämfört med budget där följande ingår: 

• Ersättningen som betalades ut från staten för merkostnader vid skogsbran
den sommaren 2014 uppgick till 7 mnkr för Sala kommun. 

• Förändrad redovisningsprincip avseende exploatering innebär en obudgete
rad intäkt för kv. Lodjuret på 1 mnkr. 

Verksamhetens kostnader avviker med +16,7 mnkr jämfört med budget där följande 
ingår: 

• Merkostnader i samband med skogsbranden i form av övertidsersättningar 
etc., osäkert hur mycket som det inneburit egentligen, i årsredovisningen 
anges 6,1 mnkr för Kommunstyrelsen. 
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• Ej budgeterad sanering av marken vid kv. Lodjuret under 2014 uppgick till4 
mnkr. 

Avskrivningar, skatter, generella statsbidrag samt finansnetto: 

• Avskrivningarna är 5.4 mnkr lägre än budgeterat då investeringarna inte ge
nomförts i planerad omfattning. 

• skatteunderlaget har utvecklats mindre positivt än budgeterat vilket innebär 
en avvikelse på -1,2 mnkr, vilket blir bekymmersamt om utvecklingen forts
ätter. skatteunderlagsprognoserna som kommit i början av 2015 visar att 
utvecklingen fortsätter. 

• statsbidragen har ökat med +s,8 mnkr jämfört med budget. 

Ovanstående poster innebär netto en resultatförbättring om ca 2,2 mnkr mellan 
budget och årsredovisning, av den totala resultatförbättringen om ca 5,5 mnkr. 

3.2.2. Balansräkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. 

Från och med 2014 fmns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommu
nens materiella anläggningstillgångar (RKR 11-4). Under året har kommunen vidta
git åtgärder för att förbereda och anpassa sin redovisning till detta krav. Färdig
ställda investeringar under 2014 har anpassats till komponentavskrivning vilket 
innebär att detta har påverkat resultat- och balansräkning under 2014 vilket vi tyck
er är tillräckligt i förhållande till god redovisningssed. För investeringar äldre än 
från 2014 och med ett bokfört värde över 25 mnkr kommer komponentavskrivning 
att införas med början 2015. Bedömning av resultateffekten av övergång till full
ständig komponentavskrivning saknas. 

Avsättningar för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i den kommu
nala redovisningslagen vilket medför att pensionsförmåner intjänade före år 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Kommunens exploateringsredovisning redovisas vid sidan av investeringsredovis
ningen. Som omsättningstillgång redovisas de tillgångar som är fårdiga för avytt
ring (värderade till anskaffningsvärdet). Under året har överskottet från försäljning 
av tomtmark uppgått till1 mnkr. Tillgångar hänförliga till exploatering värderade 
till so tkr har aktiverats i kommunens balansräkning. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är full
ständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. 
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Vid granskningen har följande avvikelser konstaterats: 

Periodisering av skulder: Vid genomförd stickprovsgranskning (6 stickprov) av re
dovisning 2015, jan-feb för skolnämnd noterades en faktura som avsåg december 
2014 på ca 1,2 mnkr. Fakturan avsåg interkommunal ersättning för gymnasieelever 
med skolgång i annan kommun. Om denna hade bokförts enligt god redovisnings
sed hade resultatet för Sala kommun varit negativt och balanskravet skulle inte ha 
uppnåtts. Felet är dock inom gränserna för vad som kan tillåtas utan att årsredovis
ningen behöver korrigeras. 

En allmän iakttagelse är att rutiner kring bokföring av korta skulder behöver ses 
över så att gällande redovisningsprinciper upprätthålls. 

Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves
teringar. Noter finns över ej rörelsekapitalpåverkande poster och kassaflöde från 
investeringar men kassaflödesanalysen kunde kompletteras med noter över poster 
som inte enkelt kan härledas ur befintliga uppgifter såsom förändring av kortfristiga 
skulder där bidraget till infrastrukturena investeringar dragits av och lagts på egen 
rad. Detta skulle underlätta förståelsen. 

Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovis
ningen. 

Sammanställd redovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 
ekonomiska ställning och åtaganden. KRL:s krav uppfyllts såväl avseende 8.1 som 
8.2 samt att rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning har följts. 

Tilläggsupplysningar 
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 intres
senter 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 re
dovisningssed i övrigt. 
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Följande rekommendationer har dock kommunen inte följt fullt ut: 

RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel 
och pensionsförpliktelser 

RKR 18 Redovisning av intäkter från av-
gifter, bidrag och försäljning 
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I huvudsak Informationen om pensioner anger inte 
uppgift om återlånade medel. 

Delvis Beskrivning av kortfristiga skulder 
avseende förutbetalda intäkter av vä-
sentliga 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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