
KOMMUNREVISIONEN 

SACAKö M i\11 U N 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Till kommunfullmäktige i 
salakommun Ink. ?Om -OLt- 2 1 

Revisionsberättelse för år 2015 

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

Aktbilaga 

l 

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 år 2015" 

och övriga till revisionsberättelsen fogade bilagor. 

Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer vi sammantaget att kommunstyrel
sen och nämnderna bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt samt med till
räcklig intern kontroll. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans då balans
kravsresultatet uppgår till3o,8 mnkr. 

Av nio verksamhetsmål uppnås tre under 2015, ett mål uppnås delvis, tre mål uppnås 
inte och för resterande två saknas mätning för att kunna följa upp dessa. Vad gäller de 
mål som inte anses uppfyllda redovisas det inte i årsredovisningen några förslag på 
åtgärder som kommer att vidtas för att kommunen ska uppnå målen. 

Vi bedömer de finansiella målen för 2015 som uppfyllda. 

Vi bedömer verksamhetsmålen för 2015 som delvis uppfyllda. 

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 :för 2015 års verksamhet. 
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Revisorernas redogörelse för år 2015 

Från år 2000 har kommunallagens bestämmelser om revision förändrats med 
syfte att stärka revisionens roll. Revisorernas uppdrag är att årligen granska all 
den verksamhet som bedrivs inom nämnder och styrelser. Detta förändrade ar
betssätt har påverkat revisionens inriktning genom att fler övergripande gransk
ningar som berör 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 sam
manfattning av de sakkunnigas granskningsrapporter ingår i revisorernas redo
görelse för året. 

Rapporterna har löpande distribuerats till kommunstyrelsen, berörd nämnd och 
förvaltning samt kommunfullmäktiges presidium. En pärm innehållande samtliga 
genomförda granskningar under 2015 finns tillgänglig vid fullmäktiges samman
träde den 25 april 2016. 

Sammanfattning av genomförda granskningar 2015 

Granskning av årsredovisningen 2015 

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). Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Från 
det redovisade resultatet om 38,9 mnkr har realisationsvinster om 8,1 mnkr dra
gits av och balanskravsresultatet uppgår således til130,8 mnkr. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och finansi
ella mål som fullmäktige har angivit i 2015 års budget. Samtliga finansiella mål 
uppnås under 2015. Av de nio verksamhetsmålen uppnås tre under 2015, ett mål 
uppnås delvis, tre mål uppnås ej och för resterande två saknas mätning för att 
kunna följa upp dessa. 

Vad gäller de mål som inte anses uppfyllda redovisas det inte i årsredovisningen 
några förslag på åtgärder som kommer att vidtas för att kommunen ska uppnå 
målen. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen för 2015 som uppfylld. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse för 2015 som delvis uppfylld. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 
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Delårsrapport 2015 

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 un
derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med la
gens 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 behand
las. 

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 
AF A. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 12,6 mnkr. Bedömningen i 
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas även om realisations
vinster om 8,3 mnkr skall frånräknas resultatet i balanskravsutredningen. 

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

• 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 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 
kommunstyrelsen kommer att vidta för att förbättra måluppfyllelsen av 
verksamhetsmålen till årsskiftet. 

Konkurrensutsatt kommunal verksamhet- uppföljning 

Revisorerna granskade år 2010 kommunstyrelsens och vård- och omsorgsnämn
dens arbete med konkurrensutsättningen av Bryggeriets äldreboende. slutsatser
na kring upphandlingsprocessen var i huvudsak positiva. Revisorerna lämnade 
dock vissa förslag på åtgärder. 

Revisorerna har nu valt att göra en uppföljande granskning i syfte att besvara 
följande revisionsfråga: Har vård- och omsorgsnämnden tillräcklig kontroll över 
den konkurrensutsatta verksamheten? 

Efter genomförd uppföljning är vår sammanfattande bedömning att vård- och 
omsorgsnämnden utövar kontroll över den konkurrensutsatta verksamheten, 
men att denna kontroll behöver utvecklas, bl a avseende systematik och rapporte
ring, för att vara tillräcklig. Här kan vi notera att det påbörjade arbetet med att 
riktlinjer inom ramen för ledningssystemet är en god hjälp när dessa även har 
implementerats och används fullt ut. 

Av iakttagelserna som gjorts under granskningen vill vi bl a framhålla följande: 

• Bilden som framträder är att vård- och omsorgsnämnden är mitt uppe i 
att implementera ett nyligen beslutat ledningssystem med flera nya rikt
linjer. 
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• Ett flertal relevanta styrande dokument- t ex rörande uppföljning av ut
förares verksamhet- finns nu på plats men beskriver inte hur arbetet de 
facto bedrivs ännu. 

• Det sker kontroller men dessa behöver samordnas och systematiseras, 
och det behöver förtydligas hur nämnden tar del av kontroller, syn
punkter etc. 
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• Ny upphandling är på gång då avtalet med Attenda för Bryggeriet löper 
till årsskiftet. Förfrågningsunderlaget innehåller bl a krav på insyn, sys
tematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och rapportering och innebär enligt 
de intervjuade en skärpning från föregående upphandling. T ex framgår 
att de ovan nämnda styrande dokumenten (inom ramen för ledningssy
stemet) ska följas av utföraren. 

• sedan årsskiftet finns skärpta krav på kommunernas kontroll av externa 
utförare. Sala kommun har inte utvecklat program med mål och riktlinjer 
för hur man ska kontrollera externa utförare i enlighet med förändring
arna i kommunallagen. Detta är något som bör uppmärksammas och åt
gärdas. 

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse 

För kommunen och dess medborgare representerar kommunens vatten- och av
loppssystem ett stort bruksvärde som förmodligen vida överstiger värdet i balans
räkningen, ett värde som endast kan bevaras genom underhåll och förnyelse. 

Underhåll och förnyelse av VA-nätet är en betydande utmaning för Sveriges kom
muner och en betydande faktor för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 
Brister underhållet kan det leda till försämrad service och kvalitet samt att det kan 
bli mycket kostsamt att återställa tillgångarna till normal standard om förslitning
en har blivit för omfattande. Eftersatt underhåll kan på sikt få allvarliga konse
kvenser för ekonomi, säkerhet och kvalitet. 

Granskningens revisionsfråga har varit om kommunens planering och genomfö
rande av underhåll och förnyelse av VA-ledningssystemet är ändamålsenligt ur ett 
långsiktigt perspektiv. 

Vi bedömer att kommunen har underlag för planering av underhåll och förnyelse 
och att detta sker, men att det finns områden som behöver öka för att behålla VA
ledningssystemet ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv. 

Vår bedömning grundar sig på: 

Har VA-verksamhetens nätinventerats ochfinns tillgång till kartläggning av 
nätets standard? 
Ja, vi bedömer att det finns en i allt väsentligt bra kontroll på lednings-nätets 
utbredning och var driftstörningar har skett samt att inventering sker löpande. 
Det finns också dokumentation om spillvattennätet. För de mindre orterna finns 
inte alltid alla uppgifter om ledningsdimensioner och vissa uppgifter från bygg
lovsritningar kan saknas. 

Indikerar vattenkvaliteteten på brister i ledningsnätet? 
Vår granskning visar att de provtagningar som görs inte indikerar några större 
brister i ledningsnätet i detta avseende. Det finns dock anmärkningar alla år un
der perioden 2009-2015. 

Indikerar vattenläckage brister i nätet? 
Vi bedömer att det finns vattenläckor och ett arbete som pågår avseende att hitta 
läckor. Antalet läckor har ökat under 2015 jämfört med tidigare år. 
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Finns det underhålls-/förnyelseplaner för VA-ledningsnätet ochfinns det en 
saneringsplan? 
Vår granskning visar att det finns ett flertal planer som berör va-ledningarna, 
både som är klara och som behöver tas fram. Det finns också en projektbank med 
de behov som behöver göras framöver och som används inför respektive års de
taljplanering. 

Hur ser relationen ut mellan plan(-er ), budget och utfall? 
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Vår granskning visar att verksamheten har redovisat överskott under 2013 och 
2014 både avseende drift- och investeringsbudget. 2015 beräknas driftverksam
heten redovisa ett underskott, men inte lika stort som budgeterat. Detta innebär 
att verksamheten har en skuld till VA-kollektivet och antingen måste en plan för 
de närmaste åren tas fram för investeringar och drift eller måste återbetalning ske 
på lämpligt sätt. 

Hur stora investeringar sker i nätet per år? 
Vår granskning visar att investeringarna har uppgått till5,8 mnkr 2013, 9,7 mnkr 
2014 och prognos för 2015 är 4,9 mnkr. Detta är lägre än budgeterat. 

Hur sker avskrivningar av VA-nätet? 
I slutet av 2014 och under 2015 har övergång skett till komponentavskrivning, 
vilket vi ser positivt på. 

Är nuvarande underhåll/förnyelse av VA-ledningssystemet tillräckligt iförhål
lande till kartläggning av nät, underhållsverksamhetens egen bedömning och 
andra indikatorer? 
Vi bedömer att organisationen känner till de underhållsbehov som finns, men att 
åtgärder inte har skett i budgeterad omfattning under senare år. 

Rekommendation 
Vi föreslår att kommunen fastställer realistiska planer för underhåll och investe
ringar inom ramen för den taxa som fullmäktige fastställer. För att utnyttja de 
överskott som nu har uppkommit måste en klar plan finnas. Detta bör det tas 
hänsyn till i samband med det arbete med revidering av taxan som pågår. 

Lärandet från o lycksundersökningar 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommunerna undersöka 
olyckor som lett till räddningsinsats. Kommunen ska i skälig omfattning kartlägga 
orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Dessa 
undersökningar kallas för olycksundersökningar. 

De förtroendevalda revisorerna har med anledning av sin riskanalys bedömt att 
området bör granskas. 

Revisionsfrågan har varit om kommunstyrelsen har en tillräcklig internkontroll 
för att säkerställa ett lärande från olycksundersökningar. 

Utifrån granskningen kan vi konstatera att Räddningstjänsten Sala-Heby har 
genomfört o lycksundersökningar och dragit lärdom av dessa. Det har genomförts 
utvärderingar inom organisationen efter skogsbranden och det har vidtagits åt 
gärder för att förbättra räddningstjänstens förmåga att hantera skogsbränder som 
bland annat grundar sig på Nerikes brandkårs olycksundersökning kring skogs
branden. När det gäller rutiner och dokumentation finns det flertalet förbätt
ringsområden. 
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Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen delvis har en tillräcklig intern
kontroll för att säkerställa ett lärande från olycksundersökningar. För att kom
munstyrelsen ska säkerställa en tillräcklig internkontroll bör kommunstyrelsen 
följa och implementera rekommendationerna i denna granskning. 

Finns relevanta styrdokument kopplat till olycksundersökningar? 
Det finns en rutinbeskrivning för olycksundersökningar, den är elva år gammal 
och det finns därför anledning att se över rutinen för att spegla gällande arbets
sätt. Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. 

Är styrdokumenten kända och efterlevs dem? 
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Vi konstaterar att rutinen för olycksundersökningar förefaller följas. Vi noterar att 
framtagna mallar för olycksundersökningar bör revideras och kompletteras. Vi 
bedömer av denna anledning att kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Innehåller handlingsprogrammet målsättningar för olycksundersökningar? 
Vi konstaterar att det finns en målsättning för o lycksundersökningar i handlings
programmet. Vi noterar att målsättningen för olycksundersökningar inte omfattar 
en kartläggning av olycksförlopp. Vi noterar även att det inte framgår hur rädd
ningstjänsten kan använda sig av olycksundersökningar för att förbättra sin egen 
verksamhet. Det framgår inte heller vilken kompetens olycksutredare ska ha. Vi 
bedömer att kommunstyrelsen bör säkerställa att detta framgår i kommande 
handlingsprogram. 

säkerställs det att personal somföljer upp räddningsinsatser har den kompe
tens som behövs? 
Vi konstaterar att delar av personalen som genomför o lycksundersökningar har 
genomgått fortbildning i ämnet. I rutinen för olycksundersökningar framgår det 
inte några kompetenskrav, varför detta bör förtydligas. Vi bedömer att kontroll- . 
målet i allt väsentligt är uppfyllt eftersom personalen som genomför olycksunder
sökningarna har tillräcklig kompetens. 

Finns rutiner för att ta tillvara lärdomar för olycksundersökningar? 
Vi kan konstatera att det har dragits lärdomar utifrån olycksundersökningar som 
genomförts inom Räddningstjänsten Sala. Vi noterar att erfarenheter från en
skilda insatser inte alltid dokumenteras eller sprids internt och att rutiner för 
lärandet från olycksundersökningar inte finns dokumenterade. Däremot finns det 
ett arbetssätt för att sprida information internt. 

När det gäller lärandet från skogsbranden kan vi konstatera att det i stor ut
sträckning finns dokumenterade lärdomar och utvärderingar. Det har även vidta
gits åtgärder för att förbättra räddningstjänstens beredskap och förmåga att han
tera skogsbränder. Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt eftersom det 
saknas dokumenterade rutiner för kunskapsåterföring. 

Är räddningstjänstens organisation och bemanning ändamålsenlig utifrån sår
barhet och kompetens? 
Vi bedömer att Sala Hebys räddningstjänsts förmåga Oedning, organisation och 
personalens kompetens) i stort motsvarar riskbilderna i de två kommunerna samt 
kraven och intentionerna i Lagen om skydd mot olyckor. Bedömningen utgår från 
insatser "av normal omfattning". 

Vid stora olyckor, eller olyckor som kan innebära katastrofala följder, vilka i sig 
inträffar sällan, krävs stora räddningsresurser och där räcker förmodligen Rädd
ningstjänsten Sala Heby resurser inte till. I sådana sammanhang noterar vi att 
räddningstjänsten har ett antal avtal om räddningsbistånd från andra räddnings
tjänster inom rimligt avstånd från Sala och Hebys kommuner. Vi bedömer att 
kontrollmålet i huvudsak är uppfyllt. 
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Rekommendationer 
• Vi rekommenderar att rutinbeskrivningen för olycksundersökningar ses 

över för att spegla nuvarande arbetssätt. 

• Vi rekommenderar att det förs en diskussion om vem eller vilka som be
slutar om en olycksundersökning ska genomföras, att rutinen efter detta 
förtydligas och att detta kommuniceras inom organisationen. 

• Vi rekommenderar att rutinen för olycksundersökningar kompletteras 
med hur kunskaper och erfarenheter från olycksundersökningar ska spri
das. I rutinen bör det även förtydligas hur lärdomar av olycksundersök
ningar ska spridas mellan skiftlagen och till deltidsstationerna. De inter
na utvärderingarna som har gjorts efter skogsbranden är bra exempel på 
hur man kan gå tillväga för att dra lärdom av olycksundersökningar. 

Systematisk uppföljning av tillbud och olyckor 
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De förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har gett PwC i uppdrag att genom
föra en granskning av kommunens systematiska uppföljning av tillbud och olyck
or. 

Granskningen fokuserar på tillbud och olyckor inom grundskolan (skolnämnden), 
inom särskilt boende och hemtjänst (vård- och omsorgsnämnden) samt på kom
munens gator och parker (kommunstyrelsen/tekniska kontoret). 

Granskningen skulle besvara revisionsfrågan har kommunstyrelsen och nämn
derna ändamålsenliga rutiner för systematisk uppföljning av tillbud och olyckor? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattade bedömning att kommunsty
relsen och nämnderna till stor del har ändamålsenliga rutiner för systematisk 
uppföljning av tillbud och olyckor, men att de kan utvecklas. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på respektive nämnds omdöme av 
nedanstående kontrollfrågor, vilka ligger till grund för besvarandet av revisions
frågan. 

• Finns relevanta styrdokument som tydliggör ansvar och uppgifter? 

• Finns rutiner för hur rapportering ska ske? Efterlevs rutinerna? 

• Genomförs analys av rapporterna för att identifiera återkommande till
bud/ olyckor och tillvarata lärdomar? 

• Vidtas åtgärder för att förbygga upprepning? 

• Vilken återkoppling sker till kommunstyrelsenjansvarig nämnd? 

Då det är sammanlagt tre nämnder som bedöms hänvisar vi till respektive 
nämnds bedömningsavsnitt när det gäller avstämning av respektive kontrollfråga. 
Dessa återfinns i avsnitt 3.2.3, 3·3·3 samt 3-4·3· 

Rekommendationer 
• Då det för närvarande pågår ett utvecklingsarbete som innefattar imple

mentering av ett nytt uppföljningssystem, LISA, bör det nämnas att vissa 
åtgärder redan kan ha påbörjats alternativt planerats in avseende de bris
ter som uppmärksammats i granskningen. Med hänsyn till detta rekom
menderar vi kommunstyrelsen att: 

• säkerställa att skriftliga rutiner och styrdokument sammanställs där an
svar och uppgifter tydliggörs inom tekniska kontoret. Detta för att minska 
sårbarhet och för att säkerställa likartad behandling av ärenden. 
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• Tillse att den förvaltningsövergripande tillämpningen av uppföljningssy
stemet LISA ensas upp för en effektiv och ändamålsenlig användning av 
systemet. Exempelvis att förvaltningsövergripande forum för systemet 
ska finnas där lärdomar och utvecklingsområden kan diskuteras och 
identifieras. 

• Tillse att former för rapportering och sammanställningar från LISA tyd
liggörs samt att berörda nämnder tar del av dessa för att utgöra erforder
liga beslutsunderlag inom området. 

Tillgänglighet och service - uppföljning 
Under 2011 fick PwC i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att granska hur 
kommunen uppfyller förvaltningslagens krav och intentioner om tillgänglighet 
och service till allmänheten. 

I granskningen 2011 framgick det att kommunen uppfyller förvaltningslagens 
krav när det gäller tillgänglighet, handläggningstider och information. Ett antal 
förbättringsområden uppmärksammades dock och presenteras nedan: 

• Det fanns ett antal brister gällande kommunens skyltning. 

• Det noterades att skyltningen från gatan till vård- och omsorgsförvalt
ningen bör förbättras givet kontorets placering på innergård och i trapp
hus. 

• Det saknades skyltning till kultur- och fritidsförvaltningen och det före
slogs att stadsbibliotekets skylt kompletteras med denna information. 

• Vidare saknades en hänvisning till telefonnummer efter expeditionstider 
vid dessa båda förvaltningskontor samt expeditionstider vid utbildnings
och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Sid nr 7 (9) 

• Generellt var förvaltningskontorens skyltning väldigt olikt utformade. Det 
föreslogs därför att kommunen genomför en översyn för att säkerställa en 
likartad skyltning vid förvaltningsentreerna. 

Uppföljningen är avgränsad till att omfatta kommunstyrelsen, skolnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden och uppföljningen 
skulle besvara revisionsfråga om kommunstyrelsen och berörda nämnder har 
vidtagit åtgärder för att säkerställa en tillräcklig service till allmänheten. 

Vår sammanfattade revisionellabedömning är att kommunstyrelsen och berörda 
nämnder delvis har vidtagit åtgärder för att säkerställa en tillräcklig service till 
allmänheten. Bedömningarna för respektive kontrollmål inkluderade i gransk
ningen presenteras nedan. 

Är de genomsnittliga svarstiderna tillfredsställande? 
Kontrollmålet är uppfyllt. Utifrån genomförd genomgång av svarstider från tele
fonväxeln är vår bedömning att de genomsnittliga svarstiderna är tillfredsstäl
lande. 

Har nämnderna och styrelsen vidtagit åtgärder för en enhetlig skyltning vid 
förvaltningsentreerna? 
Kontrollmålet är delvis uppfyllt. I uppföljningen är vår bedömning att åtgärder 
har vidtagits, dock består ett antal brister som uppmärksammades i den ur
sprungliga granskningen även vid uppföljningen. 
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Bedrivs ett ändamålsenligt arbete med införandet av e-tjänster? 
Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Arbetet med införandet av e-tjänster i Sala 
kommun går framåt och kommunen erbjuder idag ett flertal servicesidor och e
tjänster för medborgarna. Det saknas för närvarande dock beslut om relevanta 
styrdokument. 

Nämndträffar 

I samband med ordinarie revisionsmöten har överläggningar med kommunsty
relsen, skolnämnd, vård- och omsorgsnämnd, bygg- och miljönämnd och kultur
och fritidsnämnd, vanligen representerade av ordförande, oppositionsledare och 
förvaltningsledning, skett. 

Frågorna har utgått ifrån nämndens ansvarsutövande men också innehållit 
nämndspecifika frågor. Ett dokument med frågor har varit utsänt till nämn
den/förvaltningen innan överläggningen. Därtill har ett antal aktuella frågor 
ställts utifrån måluppfyllelse avseende ekonomi och verksamhet. I samband med 
överläggningen har nämndernas representanter diskuterat och besvarat frågorna 
samt minnesanteckningar upprättats. 

Revisorernas arbetsformer 

Sid nr 8 (9) 

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

Vi har löpande tagit del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämn
dernas protokoll samt tillhörande handlingar. 

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

Samordnad revision 

Sala kommun har genomfört samordnad revision med personunion mellan kom
munens revisorer och lekmannarevisorerna i kommunens alla bolag. Enlig aktie
bolagslagen (11 kap 6 §) ska lekmannarevisorn efter varje räkenskapsår lämna en 
granskningsrapport till bolagsstämman. Granskningsrapporterna från lekmanna
revisorerna i kommunens bolag ska enligt kommunallagen (9 kap 16 §)fogas till 
revisionsberättelsen 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 
salabostäder AB 
Sala Silvergruva AB 

Revisorernas förvaltning 

Under 2015 har sakkunnigt biträde upphandlas i enlighet med Lagen om Offent
ligt Upphandling (LOU) för åren 2016-2023. Efter anbudsutvärdering tecknades 
avtal med PwC Kommunal Sektor för åren 2016-2017 med möjlighet till förläng
ning 2018-2021, 2022 och 2023. 

PwC Kommunal Sektor har biträtt oss förtroendevalda revisorer i revisionsar
betet, såväl i planerings- som i genomförandefasen. 



KOMMUNREVISIONEN 

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-Heby Energi Elnät AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i salabostäder AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sala Silvergruva AB 

Sid nr 9 (9) 
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Granskning av årsredovisning 2015 

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). Från det redovisade resultatet om 38,9 mnkr har realisationsvinster om 8,1 
mnkr dragits av och balanskravsresultatet uppgår således till3o,8 mnkr. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och finansi
ella mål som fullmäktige har angivit i 2015 års budget. Samtliga finansiella mål 
uppnås under 2015. Av de nio verksamhetsmålen uppnås tre under 2015, ett mål 
uppnås delvis, tre mål uppnås ej och för resterande två saknas mätning för att 
kunna följa upp dessa. 

Vad gäller de mål som inte anses uppfyllda redovisas det inte i årsredovisningen 
några förslag på åtgärder som kommer att vidtas för att kommunen ska uppnå må
len. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen för 2015 uppfylld. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse för 2015 delvis uppfylld. 

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 2015 

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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Granskning av årsredovisning 2015 

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 den 6 april 2016. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen den 
12 april 2016 och fullmäktige behandlar årsredovisningen den 25 april 2016. Rap
portens innehåll har sakgranskats av ekonomichef, controller och redovisningseko
nom. 

Revisionskriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 
kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige. 
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Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen 

• Kommunal redovisningslag 

• Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning 

• Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 
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3· Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, .finansiering och eko
nomiska ställning 

3.1.1. Förvaltningsberättelse 
3.1.1.1. 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 utvecklats de närmaste 
åren. 

Prognossäkerheten har förbättrats någotjämfört med föregående år, men kan för
bättras ytterligare. Fr.o.m. delårsbokslutet prognostiserades ett överskott som där
efter ökat under resten av året för att i november 2015 uppgå till2o,8 mnkr. I boks
lutet redovisade nämnderna sammantaget ett positivt resultat om 25,0 mnkr, en 
ökning med 4,2 mnkr. Någon analys kring differensen finns inte i förvaltningsberät
telsen. 

Även prognoserna för investeringarna visade på en avvikelse om 49,3 mnkr i no
vember 2015. I bokslutet redovisades överskottet totalt till59,1 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 i det 
närmaste är oförändrad sedan 2012, med undantag från 2014 då nettokostnaderna 
ökade kraftigt. soliditeten har i stort sett varit oförändrad under de senaste fem 
åren. skatteintäkterna och övriga statsbidrag har under 2015 ökat (3,7 %) i större 
utsträckning jämfört med nettokostnadsökningen (1,0 %). 

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

April2016 
Sala kommun 
P wC 

5 av 13 



.. Granskning av årsredovisning 2015 

Förväntad utveckling 
Under rubriken "Framtiden" i förvaltningsberättelsen redovisas den förväntade 
utvecklingen inom Sala kommun och de utmaningar som finns. Detta finns även för 
respektive nämnd i deras verksamhetsberättelser. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, d.v.s. 
frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt ålders
indelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter 
om personalen i form av diagram och verbal information. sjukfrånvaron har ökat 
för fjärde året i rad från 5,3 % 2014 till5,6 % under 2015. 

Gemensam förvaltningsberättelse 
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 förhållanden som har betydelse för styrning och upp:följning 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 2013, 2014 och 2015. 
För kommunen som helhet redovisas finansiella nyckeltal och personalstatistik 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 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 totala nettoinvesteringen under åren 
2013-2015 kan utläsas. 

I nämndernas verksamhetsberättelse kommenteras investeringarna. Tekniska kon
toret svarar för den största andelen av investeringarna. För de större investeringar
na redovisas budget, utfall och budgetavvikelse. Dessa kommenteras även i löptext. 
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Utfall mot budget visar på en positiv avvikelse på 59,1 mnkr (100, 7 mnkr för 2014), 
varav merparten avser ej genomförda investeringar hänförliga till Tekniska kon
toret. Avvikelsen mot budget har inte fortsatt att öka under 2015, men liksom tidi
gare år påpekar vi vikten av en mer preciserad investeringsbudgetering utifrån vad 
efter vad som är realistiskt att utföra under kommande år. Nuvarande förhållanden 
kan medföra att felaktiga långfristiga lån tas 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 prognosavvikelse för prognos upprättad i au-
gusti 2015 redovisas i tabellen nedan. 

Driftredovisning per Utfall Budget Prognos Budget- Prognos-
nämnd,mnkr 2015 2015 2015 avvikelse avvikelse 
Kommunstyrelsen 174,9 190,4 184,8 15,5 9,9 
Revision o,8 o,8 o,8 o,o 0,0 
Överlörmyndare 3,0 3,2 3,1 0,2 0,2 
Kultur- och fritidsnämnd 40,8 42,6 41,4 1,8 o,6 
skolnämnd 472,8 471,5 470,7 -1,3 -2,1 
Vård- och omsorgsnämnd 445,0 453,6 453,6 8,7 8,7 
Summa verksantheterna 1137,3 1162,0 1154,4 25,0 17,1 

I nämndernas verksamhetsberättelser återfinns ett avsnitt "Ekonomisk analys" där 
kommentarer kring driftsresultatet återfinns. Fr.o.m. 2015 används en ny blan
kettmall för nämnderna, i vilken resultat både utifrån resultaträkning och verksam
hetsområdesnivå redovisas. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskottjämfört med budget om 15,5 mnkr. Det är 
endast verksamhetsområdet Medborgarkontoret som redovisar en marginell nega
tiv avvikelse jämfört med budget. Det största överskotten redovisas för Samhälls
byggnads och Tekniskt kontor. 

skolnämnden redovisar ett underskottjämfört med budget om 1,3 mnkr. Verksam
heterna förskola, grundskola, gymnasieskola, svenska för invandrare (SFI) samt 
nämnd- och styrelseverksamhet redovisar underskott, medan verksamheterna cen
tral förvaltning, kulturskola, gymnasiesärskola, grundsärskola samt vuxenutbild
ning redovisar överskott. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskottjämfört med budget om 8,7 
mnkr. Överskottet är huvudsakligen hänförligt till verksamhetsområdena IFA (indi
vid, familj, arbete och integration) samt förvaltningsövergripande verksamhet me
dan området Omsorg om äldre genererar ett mindre underskott. 

De ackumulerade överskotten i VA-verksamheten uppgick vid föregående års bok
slut till10,8 mkr. Dessa överskott har i och med övergången till komponentredovis
ning reducerats tillg,2 mkr per 2014-12-31. 2015 års VA-verksamhet redovisar ett 
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överskott om 0,7 mkr varmed det ackumulerade överskottet per 2015-12-31 uppgår 
till9,9 mkr. Dessa 9,9 mkr utgör VA-kollektivets "egna kapital". 

Enligt VA-lagen får medel avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar om det 
finns en fastställd investeringsplan och avsättningen avser en bestämd åtgärd med 
beräknande kostnader som redovisas i planen. Om detta inte föreligger kan för höga 
avgifter tagits ut, vilket kan medföra krav på återbetalning till abonnenterna. 

Kommunen arbetar med att se över redovisningen av VA-verksamheten samt att 
göra en översyn av det framtida investeringsbehovet i verksamheten. 

3.1.2. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer kommunens bedömni~g av att balanskravet har uppfyllts. Från det 
redovisade resultatet om 38,9 mnkr har realisationsvinster om 8,1 mnkr dragits av 
och balanskravsresultatet uppgår således till3o,8 mnkr. 

Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4 
kapKRL. 

God ekonomisk hushållning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att de finansiella målen för 2015 är uppfyllda. 

Vi bedömer att verksamhetsmålen för 2015 är delvis uppfyllda. Tre av nio mål har 
uppfyllts, ett har delvis uppfyllts, tre har inte uppfyllts och för två av målen saknas 
mätning. 

Årsredovisningen är upprättad utifrån kommunens styrmodell och utgår från per
spektiven: 

• 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 mäter måluppfyllelsen. 

I förvaltningsberättelsen ges en analys av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv 
för kommunen som helhet. Dessutom redovisas varje nämnds måluppfyllelse kort
fattat. En indikatorsammanställning där utfall för varje indikator under åren 2013, 
2014 och 2015 följs upp finns som bilaga till årsredovisningen. 

Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fast
ställts i samband med budget för 2015. 
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Finansiellt mål Resultat 2015 Måluppfyllelse, kommunstyrel
sens bedömning 

Årets resultat uppgår till minst 1% 
av skatteintäkter, generella statsbi
drag och utjämning 
Ökningen av skatteintäkter, statsbi
drag, utjämning är större än netto
kostnadsökningen. 

Nämnderna bedriver verksamheten 
inom beslutade anslag. 

Årets resultat motsvarar 3,4 % av Målet uppfylls. 
skatter och generella statsbidrag. 

N ettakostnadsökningen uppgår till Målet uppfylls. 
1,1% och ökningen av skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning till3,7 %. 

Överskottet under 2015 uppgår till Målet uppfylls. 
25,0 mnkr. skolnämnden visardock 
ett underskott om 1,3 mnkr. 

Vi delar kommunens bedömning att de finansiella målen har uppfyllts. 

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, dels för samtliga nämnder. I förvalt
ningsberättelsens avsnitt "Målavstämning - God ekonomisk hushållning" redovisas 
för kommunen som helhet varje mål, grad av måluppfyllelse samt kommentarer 
kring varje perspektiv. I bilagan "Indikatorsammanställning" finns mer information 
om värdet på de indikatorer som används för att värdera måluppfyllelsen. Med bila
gan 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 måluppfyllelse. 

Målet är Målet är Målet är 
Perspektiv Antalmål uppfyllt delvis inte upp-

uppfyllt fyllt 

Hållbart samhälle 3 3 

Medborgare 3 1 2 

Medarbetare, mätning saknas för två mål 3 1 

För perspektivet medarbetare mäts två indikatorer genom medarbetarenkät. Ingen 
sådan har inte genomförts under 2015 och målen kan således inte utvärderas. 

Det anges inte i årsredovisningen vilka åtgärder som initierats för att kommunen 
ska uppnå och uppfylla de målen som de inte anses uppfylla. 

3.1,S. 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. 
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Bedönming 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. 

Nämndernas redogörelse följer i stort samma rubriksättning; Sammanfattning året 
som gått, organisation, viktiga händelser året som gått, ekonomi, målavstämning, 
framtiden samt verksamhetsfakta. 

3.2. 
3.2.1. 

Rättvisande räkenskaper 
Resultaträkning 

Bedönming 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, budget 2015 
och prognos upprättad i augusti 2015. 

Utfall Utfall Budget Prognos 
ltesulitaträkliUng,unrUkr 2015 2014 2015 2015 
Verksamhetens intäkter 309,0 274,0 339.4 331,4 
Jämförelsestörande intäkt 9,8 o,o 0,0 9,5 
Verksamhetens kostnader -1395,4 -1336,7 -1434,2 -1441,3 
Avskrivningar -48,3 -50,4 -56,5 -5o,o 
Verksamhetens nettokostnader -1124,8 -1113,1 -1151,3 -1150,4 
skatteintäkter 892,8 854,5 900,5 893,5 
Generella statsbidrag och utjämning 268,6 265,0 263,2 267,1 
Finansiella intäkter 4,3 4,8 4,0 10,6 
Finansiella kostnader -7,6 -10,2 -9,2 -8,1 
Resultatföre extraordinära poster 33,2 1,1 7,2 12,7 
Extraordinära intäkter 5,8 0,0 0,0 o,o 
Extraordinära kostnader o,o o,o o,o o,o 
Arets resultat 38,9 1,1 7,2 12,7 

Årets resultat uppgick till38,9 mnkr. Resultatet är 31,7 mnkr högre jämfört med 
budget. I verksamheternas nettokostnader redovisas ett sammantaget överskott för 
nämnderna om 2,0 mnkr samt reavinster, avskrivningar och övriga kostnader och 
intäkter inom finansförvaltningen. Tilläggsanslag om 2,3 mnkr har delats ut under 
året. 

Intäkterna från skatteintäkter, bidrag och utjämning är 2,4 mnkr lägre jämfört med 
budget och finansnetto 1,9 mnkr bättre. 

De största avvikelserna inom nämnderna återfinns på kommunstyrelsen med ett 
överskott om 15,5 mnkr medan vård- och omsorg redovisar ett överskott om 8,7 
mnkr. 

Likvidationen av Sala Industrifastigheter AB (SIFAB) påverkar resultatet positivt 
med 5,8 mnkr. Denna intäkt redovisas som extraordinär. 
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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 finns 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. Under 2015 
har kommunen övergått till att tillämpa komponentavskrivning på sina anlägg
ningstillgångar. Denna övergång har medfört att kommunens egna kapital har re
ducerats med 25,7 mnkr. 

Avsättningar för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i KRL vilket 
medför att pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som en ansvarsför
bindelse. 

Kommunens exploateringsredovisning redovisas vid sidan av investeringsredovis
ningen. Som omsättningstillgång redovisas de tillgångar som är färdiga för avytt
ring (värderade till anskaffningsvärdet). Under året har överskottet från försäljning 
av tomtmark uppgått till 0,7 mnkr. Tillgångar hänförliga exploatering till värde av 
36 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. 

Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen i allt väsentligt redovisar kommunens finansie
ring och investeringar. Noter finns över ej rörelsekapitalpåverkande poster samt 
kassaflöde från investeringar. För att öka förståelsen skulle kassaflödesanalysen 
kunna kompletteras med noter över poster som inte enkelt kan härledas ur befint
liga uppgifter såsom exempelvis förändring av kortfristiga skulder där bidraget till 
infrastrukturena investeringar dragits av och lagts på egen rad. 

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. 

Den sammanställda redovisnings ska enligt RKR:s rekommendation 8.2 upprättas 
med kommunens redovisningsprinciper som grund. Om koncernföretagens redo-
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visningsprinciper avviker ska dessa omräknas. I den sammanställda redovisningen 
har ingajusteringar gjorts för att hantera eventuella skillnader i redovisningsprin
ciperna. 

3.2.5. 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. 

Följande rekommendationer har dock kommunen inte följt fullt ut: 

RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser 

RKR 8.2 Sammanställd redovisning 
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Delvis 

Informationen om pensioner anger inte 
uppgift om återlånade medel. 

Tilläggsupplysningar jämte kommunens 
noter saknas, liksom upplysning om olik-
heter i redovisningsprinciper 

12 av 13 



,. 

April 2016 
Sala kommun 
P wC 

Granskning av årsredovisning 2015 

FredrikAlm 
Uppdragsledare 

13 av 13 


