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KOMMUNREVISIONEN 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårs
rapport per 2015-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas 
bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det inne
bär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande ana
lys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningens resultat presenteras i bifogad 
rapport. 

Prognosen indikerar att kommunen kommer att klara balanskravet 2015. 

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

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende de finansiella målen inte fullt ut är för
enligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2015 då ett av de tre fi
nansiella mål som kommunfullmäktige fastställt inte kommer att uppnås under 
2015. 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende verksamheten inte fullt ut är förenlig 
med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2015. 

• Vi har inte i granskningen funnit någon beskrivning av vilka åtgärder kommun
styrelsen kommer att vidta för att förbättra måluppfyllelsen av verksamhetsmålen 
till årsskiftet. 
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Granskning av delårsrapport 2015 

1 Samman.fattande bedömning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015. 

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

Resultatet för perioden är 25,7 mnkr (41,9 mnkr), vilket är 16 mnkr lägre än mot
svarande period föregående år. Kommunen har erhållit en intäkt om 9,5 mnkr från 
AFA. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 12,6 mnkr. Bedömningen i 
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas även om realisationsvins
ter om 8,3 mnkr skall frånräknas resultatet i balanskravsutredningen. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens de
lårsrapport: 

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

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende de finansiella målen inte fullt ut är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2015 då ett av de 
tre finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt inte kommer att upp
nås under 2015. 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende verksamheten inte fullt ut är för
enlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2015. 

• Vi har inte i granskningen funnit någon beskrivning av vilka åtgärder kom
munstyrelsen kommer att vidta för att förbättra måluppfyllelsen av verk
samhetsmålen till årsskiftet. 
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Granskning av delårsrapport 2015 

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

KL9kap9a§ 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § 

skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de målfullmäk
tige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten 
och årsbokslutet. 

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

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

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

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

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

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv 
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 
Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen 
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte va
rit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan före
komma. 

2 .3 Revisions kriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 
20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovis
ningssed i övrigt 

• Fullmäktige beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Granskning av delårsrapport 2015 

2.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av relevanta dokument 

• Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 
2015-08-31 samt av resultatprognosen för året 

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

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

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. 
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Granskning av delårsrapport 2015 

3 Granskningsresultat 
3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovis

ningssed 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti 2015 . Resulta
tet för perioden uppgår till +25,7 mnkr. 

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse, nämndernas redogörelser, re
sultat- och balansräkning, kassaflödesanalys. I delårsrapporten finns information 
om de kommunala bolagen, i vissa fall lämnas även prognos avseende bolagen. En 
sammanställd resultat- och balansräkning finns för koncernen Sala kommun, där
emot finns ingen prognos för koncernens totala resultat. Delårsrapporten är till 
stora delar strukturerad som årsredovisningen med fullständig notapparat vilket är 
mycket positivt. 

Vi har granskat periodiseringar som skett av pensioner, skatteintäkter, semesterlö
ner, statsbidrag och av förvaltningarna väsentliga periodiseringar. 

Följande iakttagelser har skett: 

Semesterlöneskulden har periodiserats men ferielöner och uppehållslöner har inte 
periodiserats. I prognosen för 2015 ingår rätt bedömning av dessa två kostnader 
baserat på nu kända förhållanden. 

Likt föregående år är inte de interkommunala ersättningarna fullt ut periodiserade. 
Hänsyn har tagits till dessa i prognosen. 

Enligt RKR:s rekommendation 11,4 så ska alla anläggningstillgångar som består av 
betydande delar (sk komponenter) och där dessa komponenter förväntas ha väsent
liga skillnader i förbrukningen delas upp på dessa komponeter. Respektive kompo
nent ska skrivas av separat. Denna rekommendation gällde från och med räken
skapsår 2014. Under 2015 har kommunen övergått till att tillämpa sk komponent
avskrivning på sina anläggningstillgångar. Denna övergång har medfört att kom
munens egna kapital har reducerats med 25,7 mkr. 

Den sammanställda redovisnings ska enligt RKR:s rekommendation 8 .2 upprättas 
med kommunens redovisningsprinciper som grund. Om koncernföretagens redo
visningsprinciper avviker ska dessa omräknas. I den sammanställda redovisningen 
för delårsrapporten 2015-08 -3 1 har inga justeringar gjorts för att hantera eventuella 
skillnader i redovisningsprinciperna. 

Ekonomikontoret skickar anvisningar och interna föreskrifter avseende delårsrap
porteringen till förvaltningarna. 
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Granskning av delårsrapport 2015 

Bedömning 

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

3.2 Resultatanalys 
Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 12,6 mnkr. Vilket är 3,1 mnkr 
bättre än ursprungligen budgeterat så som det framgår i den strategiska planen, dvs 
ett överskott om 9,5 mnkr. Efter tilläggsanslag uppgår helårsbudgeten till 10,0 
mnkr. I detta resultatet ingår realisationsvinster om 8,3 mnkr. Resultatet rensat för 
detta uppgår till 4,3 mnkr. 

Resultatutfallet för de första åtta månaderna uppgår till 25,7 mnkr. I detta resultat 
ingår realisationsvinster om 2,1 mnkr. Under året har en intäkt på 9,5 mnkr erhål
lits avseende AFA-medel. 

Jämfört med helårs budgeten så är prognosen att skatteintäkter kommer att minska 
med 7,0 mkr och att statsbidrag kommer att öka med 3,9 mkr. 

Balanskravsutredningen visar att kommunen kommer att uppfylla balanskravet för 
2015. I resultatet per augusti finns en realisationsvinst på 2,1 mnkr som skall avräk
nas resultatet varför det justerade resultatet i delåsrapporten uppgår till 23,6 mnkr. 
I prognosen beräknas det justerade resultatet att uppgå till 4,3 mnkr efter att reali
sationsvinsten om 8,3 mnkr har avräknats. 

I tabellen redovisas utfall i delåret 2014, delår 2015 samt prognos 2015 och avvi
kelse mot budget. 

Resultaträkning mnkr Utfall Utfall Prognos Avvikelse 
d elår2014 delår2015 2015 mot budget 

Verksamhetens intäkter 168,8 181,7 331,4 
Jämförelsestörande intäkt 9,5 9,5 
Verksamhetens kostnader -840,0 -903,4 -1441,3 

Avskrivningar -31,5 -32,0 -50,0 

Verksamhetens nettokostnader -702,7 -744,1 -1150,5 
Skatteintäkter 576,6 595,4 893,5 
Generella statsbidrag 176,6 177,3 267,1 

Finansiella intäkter 2,8 2,6 10,6 

Finansiella kostnader -7,4 -5,3 -8,1 

Årets resultat 41,9 25,7 12,6 

I den ekonomiska översikten framgår att nettokostnadsökningen (41,4 mnkr eller 
5,9%) är större än ökningen av skatter och generella statsbidrag (19,5 mnkr eller 
2,6%). 
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Granskning av delårsrapport 2015 

3.3 Nämndernas budgetuppfoljning och pro
gnos 

Resultat per augusti 2015 och prognosen för nämndernas driftredovisning 2015 

visas i nedanstående tabell: 

Driftredovisning per nämnd, mnkr Utfall Budget Prognos Budget 
augusti 2015 helår avvikelse 

Kommunstyrelse 116,2 187,6 184,8 

Kultur och fritidsnämnden 28,2 42,6 41,4 
Skolnämnden 308,3 471,5 470,7 
Revision 0,3 o,8 o,8 

Överförmyndaren 2,2 3,2 3,1 

Vård- och omsorgsnämnden 296,4 453,6 453,6 

Summa nämnderna 751,6 1159,3 1154,4 

I delårsrapporten ingår nämndernas verksamhetsberättelser. Här ingår en redovis
ning av varje nämnds bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar vilket innebär 
att det i många fall är en uppräkning av aktiviteter som ingår i rapporteringen. Vi
dare ingår ett avsnitt kring perioden som gått, en ekonomisk analys och ett avsnitt 
om framtiden. Samtliga nämnder följer anvisningarnas regler kring struktur vilket 
ger ett sammanhållet intryck. 

Avvikelserna mot budget för Kommunstyrelsen utgörs av lägre lönekostnader då ett 
antal tjänster varit vakanta. Därtill är det lägre kostnader för skolskjuts än budgete
rat samt att nytt beslut om riktlinjer avseende färdtjänst ännu inte fattats. 

Avvikelserna mot budget för Kultur- och fritidsnämnden avser lokalhyror som inte 
fullt ut debiterats till följd av inte färdigställda investeringar. Avser Kaplanen, Lär
kan och Täljstenen. 

Avvikelsen mot budget avseende Skolnämnden avser ökade statliga satsningar. Där
till finns ökade personalkostnader. 
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Granskning av delårsrapport 2015 

3.4 God ekonomisk hushållning 
3.4.1 Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 
som fastställts i budget 2015: 

Finansie llt må l, fastställt av.full
mäktige i budget 2 0 15 

Arets resultat uppgår till två procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag 
och utjämning är större än nettokost
nadsökningen 

Nämnderna bedriver verksamheten 
inom beslutade anslag 

Prognos 2015 

Resultatet +12,6 mnkr 
utgår 1,1 %. 

Nettokostnaderna ökar i 
prognosen med 3,4% 
(inkl intäkt från AFA) 
och skatteintäkter, 
statsbidrag, utjämning 
ökar med 3,7%. (Utan 
intäkten från AFA hade 
detta målet inte upp
nåtts.) 

Delårsrapporten anger 
att nämnderna visar ett 
överskott på 5,0 mnkr. 

Måluppfyllelse, kom
m unens bedömning 
Målet kommer inte att upp
nås 

Målet kommer att uppnås 

Målet kommer att uppnås 

Vi delar kommunstyrelsens bedömning att ett av de finansiella målen inte kommer 
att kunna uppnås. 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat inte fullt ut är för
enligt med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2015. 

3.4.2 Målför verksamheten 
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2015-2017 fastställt 9 mål för 
verksamheten. Dessa mål för verksamheten beskrivs och utvärderas i delårsrappor
ten. Målen är strukturerade efter tre perspektiv; hållbart samhälle, medborgare och 
medarbetare. För varje mål finns ett antal indikatorer som visar på grad av målupp
fyllelse. God ekonomisk hushållning har uppnåtts när målen sammantaget visar på 
god måluppfyllelse i årsbokslutet. 

I delårsrapporten redovisas resultatet för några av indikatorerna och kommunsty
relsen gör en bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut. För vissa mål kan inte 
måluppfyllelsen helt bedömas då indikatorerna inte kan mätas i samband med del
årsbokslutet (tex en årlig enkät som inte genomförs). 
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Granskning av delårsrapport 2015 

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

Måluppfyllelsen framgår av nedanstående tabell: 

Verksamhetsmål för god Antal indikato- Redovisade Kommunstyrelsens be-
ekonomisk hushållning rer i verksam- indikatorer i dömning av måluppfyllelse 

hets plan delårsrapporten 

Perspektivet hållbart 
samhälle 

Ett växande Sala 6 3 Målet uppnås delvis, an-
tal invånare har ökat 

En långsiktigt socialt 2 2 Målet beräknas delvis 
hållbar utveckling uppnås 

En långsiktig miljömäss- 4 3 Målet uppnås. 
igt hållbar utveckling 

Perspektivet m edbor-
gare 

Nöjda medborgare och 1 Mäts genom medborgar-
brukare undersökning. Den sen-

aste mätningen var 2014, 
nästa planeras till 2 0 16 . 

God service av hög kvali- 3 3 Målet beräknas delvis 
tet 0 uppnas 

Påverkan och inflytande 1 Mäts genom medborgar-
för kommunens medbor- undersökning. Den sen-
gare aste mätningen var 2014, 

nästa planeras till 2016 . 

Perspektivet medar-
hetare 

Trygg, sker och utveck- 2 2 Målet uppnås inte 
lande arbetsmiljö 

Delaktighet och infly- 1 Mäts genom medarbetar-
t ande för medarbetarna enkät, som inte planeras 

genomföras under 2 015 

Tydligt och bra ledarskap 2 Mäts genom medarbetar-
enkät som inte planeras 
genomföras under 2 0 15 

Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt följs upp i delårsrapporten 
men att alla indikatorer för målen inte följs upp. Redovisningen görs utifrån pro-
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Granskning av delårsrapport 2015 

gnos för helårsutfallet. I tabellen ovan har det antal indikatorer som beslutats av 
fullmäktige redovisats samt hur många indikatorer som nämns i delårsrapporten. 

Det är ett fåtal indikatorer som nämns och för flera är det endast aktiviteter som 
beskrivs eller att kommande enkätundersökningar kommer att ge svaret på hur 
nära måluppfyllelse man har kommit. I tabellen framgår också kommunstyrelsens 
bedömning av måluppfyllelsen. Den övergripande bedömningen som kommunsty
relsen gör är att målen endast delvis kommer att uppnås för 2015. 

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

Bedömning 

Vår översiktliga granskning tyder på att måluppfyllelsen avseende verksamheten 
inte fullt ut är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2015. 

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