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Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits 
i kommunstyrelse, nämnder och 1genom lekmannarevisor i Sala-Heby Energi AB, 
Sala-Heby Energi Elnät AB, Heby-Sala Bioenergiutvecldings AB,. Sala Silvergruva 
AB och Salabostäder AB. 

Vi har utfört granskningsuppdrag i enlighet med kommunallagen, kommunens revis
ionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har ge
nomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har haft den omfattning och inriktning 
samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2018" 
och övriga till revisionsberättelsen fogade bilagor. 

Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans då balans
kravsresultatet uppgår till -46,5 mnkr. Nämnderna redovisar ett samlat resultat för året 
uppgående till -54,5 mnkr, där vård- och omsorgsnämndens utfall uppgår till -46,2 
mnkr. Det stora underskottet i vård- och omsorgsnämnden uppmärksammades redan 
under mars månad 2018 men inga åtgärder noteras förrän i november samma år. Vi ser 
inte heller att de åtgärder som vidtagits givit effekt. Vi ser mycket allvarligt på det stora 
underskottet och uppmanar vård- och omsorgsnämnden att omgående vidta åtgärder 
för att säkerställa en ekonomi i balans under 2019. Med anledning av det stora under
skottet bedömer vi att nämnden inte säkerställt att verksamheten arbetar utifrån de 
ekonomiska beslut och rilctlinjer som nämnden lagt fast. Vår bedömning är att ekono
mistyrningen inte är tillräcldig och riktar en anmärkning mot vård- och omsorgsnämn
den. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och finansiella 
mål som fullmäktige har angivit i 2018 års budget. Inget av de fyra finansiella målen 
uppnås under 2018. Av de nio verksamhetsmålen uppnå.s fem under 2018, tre mål 
uppnås delvis och ett mål uppnås ej. Vi har i granskningen inte funnit någon beskriv
ning av vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att öka måluppfyllelsen. 

Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer vi sammantaget att kommunstyrel
sen och nämnderna bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt samt med till
räcklig intern kontroll med undantag för Vård- och omsorgsnämnden mot vilken'vi rik
tar en anmärkning. 



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

Vi tillstyrker att Mlmäktige beviljar ledamöter i kommunstyrelsen och 
nämnder ansvarsfrihet för 2018 verksamhet. 

Undantag på grund av valbarhetshinder och jäv 

Anders Dahlsh·öm har inte deltagit i granskning av kommunstyrelsen och skolnämnden. 

Elisabeth Nilsson hat inte deltagit i granskning av överförmyndarnämnden 
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Revisorernas redogörelse för år 2018 

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 förändl.'ade arbetssätt har påverkat revisionens inrilctning genom att 
fler öv

1
ergripande granskningar som berör alla nämnder har genomförts. 

I kapitel 9 Revision 16 § stadgas att de sakkunnigas (PwC) gransknings
rapporter skall bifogas revisionsberättelsen. I Sala kommun har detta lösts 
så att en sammanfattning av de sakkunnigas granskningsrapporter ingår i 
revisorernas redogörelse för året. 

Rapporterna har löpande distribuerats till kommunstyrelsen, berörd 
nämnd och förvaltning samt kommunfullmälctiges presidium. 

Sammanfattning av genomförda granskningar 
2018 

Granskning av årsredovisningen 2018 
Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med granslmingen är att ge kommunens revisorer ett underlag för 
sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat. Med utgångspunlct från ställda revisions-frågor 
lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning? 

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

Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans (KL 8:5 a-b). Från det redovisade resultatet om -36,4 mnkr har 
realisationsvinster och realisationsförluster dragits av och 
balanskravsresultatet uppgår således till -46,5 mnkr. 

Förvaltningsberättelsen upplyser inte hur kommunen ska återställa 
balanskravsresultatet inom 3 år. 

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

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och 
finansiella mål som fullmäktige har angivit i 2018 års budget. Inget av de 
fyra finansiella mål uppnås under 2018. Av de nio verksamhetsmålen 
uppnås fem under 2018, tre mål uppnås delvis och ett mål uppnås ej. 

Vår översiktliga granskning tyder på att måluppfyllelsen avseende de 
finansiella målen inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i 
budget 2018. Vi har i granskningen inte funnit någon beskrivning av vilka 
åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att öka måluppfyllelsen. 

Vår översiktliga granskning tyder på att mäluppfyllelsen avseende 
verksamheten inte fullt ut är förenlig med de av fullmäktige fastställda 
målen i budget 2018. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

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

Delårsrapport 2018 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt 
granskat kommunens delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-08-

31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 
2018. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer 
ett underlag för sin bedömning av om delårs.rapporten 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 kommun
fullmäktige i samband med att delårs.rapporten behandlas. 

Resultatet för perioden är -9,3 mkr (95,1 mkr), vilket är 104,4 mkr lägre 
än motsvarande period föregående år. 

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om -28,4 mkr vilket är ca 41,9 
mkr lägre än budget för 2018. Bedömningen i delårsrapporten är att 
balanskravet inte kommer att uppfyllas efter att årets realisationsvinster 
frånräknas resultatet i balanskravsutredningen. 

Utifrån vår översiktliga granslming 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 
är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende verksamheten delvis är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. 
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• Balanskravet bedöms inte vara uppfyllt för 2018. 

Intern kontroll avseende bidragsgivning till 
studieförbund och föreningar 
PwC har på uppdrag av Sala kommun förtroendevalda revisorer granskat 
kultur- och fritidsnämndens ,ubete med bidragsgivning till studieförbund 
och föreningar med avseende på intern kontroll. Revisionsfrågan för 
granskningen är: Sälcerställer lcultur- ochfritidsnämnden en tillräclclig 
intern kontrollgällande hantering av resurser till studieförbund och 
föreningar. 

Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden till viss del säkerställer att en 
tillräcklig kontroll finns gällande bidragsgivningar till föreningar och 
studieförbund. Bedömningen grundar sig på iakttagelser som gjorts inom 
respektive kontrollmål, vilka presenteras nedan. 

• Kultur- och fritidskontoret använder bidragsfoldern med stöd av 
hemsidan för hanteringen av föreningsbidrag, Vi noterar att 
informationen i bidragsfoldern och på hemsidan till viss del 
överensstämmer men att olikheter finns. Vi noterar även att 
bidragsfoldern inte har reviderats sedan 2009. Kultur- och 
fritidskontoret använder kommunens hemsida för hanteringen av 
bidrag till studieförbund. Det salmas dokumenterade riktlinjer. Vi 
noterar att nämnden har beslutat att kontoret ska se över 
bidragsgivningen till studieförbunden. 

• Det finns i internkontrollplanen för kultur- och fritidsnämnden 
2017 inget kontrollområde avseende bidragsgivning till föreningar 
eller studieförbund. 

• Det finns rutiner avseende hantering av bidragsgivning. Dessa är 
dock inte dokumenterade. Handläggningen är beroende av den 
kunskap som finns hos kontorets personal. Detta skapar en 
sårbarhet inom kontoret vid eventuell personalomsättning. 

• Stickproven avseende de tio föreningsansökningarna visar på att 
det skett misstag i handläggningen. Stickproven avseende de två 
studieförbundsansölmingarna visar inte på någon avvikelse. 

• Vi kan konstatera att det sker sporadiska kontroller för att 
säkerställa att föreningarnas och studieförbundens uppgifter är 
korrekta. Vi noterar att kontroller inte görs utifrån från någon 
dokumenterad rutin. 

• Kontoret genomför inga kontroller för att säkerställa att 
utbetalningar sker till rätt förening, det förutsätts att de 
inbetalningsuppgifter som lämnats in är korrekta. 

• Bidragsgivning till föreningar och studieförbund återrapporteras 
till kultur- och fritidsnämnden. Utöver det finns ingen annan 
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regelbunden uppföljning eller utvärdering av bidragen till 
föreningar och studieförbund 

Rekommendationer 
Med anledning av våra iakttagelser rekommenderar vi kultur- och 
fritidsnämnden följande: 

• Vi rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden säkerställer att 
riktlinjer om regelverket för bidragsgivning upprättas och antas i 
nämnden. 

• Vi rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden inkluderar 
bidragsgivning i sin interna kontroll. 

• Vi rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden säkerställer att 
rutiner för handläggning av bidragsgiviiing dokumenteras. 

• Vi rekommenderar att dokumenterad rutin för att säkerställa att 
ansökningarnas uppgifter är korrekta tas fram. 

• Vi rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden regelbundet 
följer upp bidragsgivningen. 

Granslming av intern kontroll avseende konnnunens 
konst 
Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning beslutat att 
genomföra en granskning av kommunens arbete med den interna 
kontrollen avseende kommunens konsthantering. Granskningen syftade 
till att besvara revisionsfrågan: Är den interna kontrollen avseende 
kommunens konsthantel'ing /konstsamling tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att den interna 
kontrollen avseende kommunens konsthantering/konstsamling inte är 
ändamålsenlig. Nedan redovisas bedömningarna av respektive 
kontrollmål som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan. 

Rutiner, riktlinjer och styrdokument har upprättas? 
Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Det finns en policy för 
offentlig konst beslutad av kommunstyrelsen. Policy dokumentet tydliggör 
bland annat mål och ansvarsfördelning för arbetet med offentlig konst i 
kommunen. I policydokumentet hänvisas till vidare riktlinjer för offentlig 
konst som inte är kända i verksamheterna eller beslutad av 
kommunstyrelsen i enlighet med tidigare beslut. 

Konstenförtecknas på ett ändamålsenligt sätt? (märkning, registrering, 
inventering mm) 
Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Fast och lös konst är i viss 
utsträckning förtecknade i register. Dessa register är dock ej fullständiga 
eller uppdaterade. Det är positivt att en ny inventering av kommunens 
innehav av lös konst är planerad. 

Förvaring, underhåll, upphängning,försäkring sker ändamålsenligt? 
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Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Avseende underhåll av 
konsten uppgavs det att kommunen inte har någon underhållsplan för lös 
konst. Den fasta konsten underhålls vid behov. Kommunens konst 
omfattas inte idag av någon specifik försäkring för konst. Det förråd som 
används för förvar av den lösa konst som inte är upphängd bedöms inte 
vara ändamålsenlig. I den genomförda stickprovskontrollen lamde s av 24 

konstverk inte hittas. Vidare noterades att ett flertal av konstverken var 
registrerade på fel plats i databasen. 

Inköp och attest på ett ändamålsenligt sätt? 
Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Ingen beslutsattest finns för 
det inköp som granskats i stickprovet. Vi kan konstatera att endast ett 
fåtal inköp av konst har skett av kommunen de senaste åren. 

Har rutiner avseende lconst vid fastig hetsförsäij'ning / överlåtelse av lolcal 
upprättas och efterlevs dessa? 
Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Det finns riktlinjer 
avseende konst vid fastighetsförsäljning och/överlåtelse av lokal i kultur
och fritidsnämndens handlingsplan för offentlig konst. Samtidigt är 
handlingsplanen för tillfället inte känd i verksamheterna. Överlåtelser och 
försäljning av kommunens lokaler uppges ske väldigt sällan. 

Finns rutinerför utställning och försäljning av konst? 
Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Det finns riktlinjer 
avseende utställning och försäljning av konst i kultur- och 
fritidsnämndens handlingsplan för offentlig konst. Samtidigt är 
handlingsplanen för tillfället inte känd i verksamheterna. 

Rekom1nendationer 

Utifrån genomförd granslming och ovanstående bedömningar vill vi 
lämna följande rekommendationer om att kultur- och fritidsnämnden 
vidtar åtgärder avseende följande: 

• Att även inkludera den fasta konsten i den pågående inventeringen 
och att värdera verken i samlingen. Vi rekommenderar även att 
samlingen registreras i ett ändamålsenligt system eller databas. 

• Att den magasinerade konsten flyttas till en mer ändamålsenlig 
förrådslokal och att en underhållsplan för innehavet arbetas tas 
fram. 

• Att en värdering av innehavet genomförs och att försälcringsläget 
för kommunens innehav ses över. 

Konununens arbete för att motverka och hantera hot 
och våld mot anställda och förtroendevalda 
PwC har på uppdrag av de förh·oendevalda revisorerna i Sala kommun 
genomfört en granskning av kommunens arbete för att motverka och 
hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda. Granslmingen 
avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen, skolnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden och revisionsfrågan som har varit styrande för 
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granskningen har formulerats enligt följande: 

Bedriver kommunstyrelsen och nämnderna ett tillräckligt arbete med att 
forebygga,förhindra och hantera hot och våld mot anställda och 
förtroendevalda? 

Den sammanfattade bedömningen efter genomförd granskning är att 
kommunstyrelsen, skolnämnden samt vård- och omsörgsnämnden delvis 
bedl'iver ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera 
hot och våld mot anställda och förtroendevalda. 

Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen (KS), 
skolnämnden (SN) samt vård- och omsorgsnämndens (VoN) arbete. Av 
tabellen nedan framgår bedömningen av de olika kontrollmålen. 
Bedömningen görs således på en tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, 
eller ej uppfyllt). Motivering till bedömningen av de olika kontrollmålen 
framgår under varje avsnitt i den löpande rappmten. 

Risker för hot och våld har utretts och dolrnmenterats: 
Vi konstaterar att det finns avvikelserapporteringssystem för 
dokumentering av händelser av hot och våld. Avvikelserna följs även upp 
på flera olika nivåer och diskuteras. Hantering av avvikelser är en central 
förutsättning för riskbedömningar. Om det inte genomförs en 
strukturerad dokumentation och uppföljning av avvikelser, saknas ett 
viktigt instrument för riskbedömning. Riskbedömningar har gjorts inom 
olika verksamheter, men har ofta inte dokumenterats eller enligt en 
formaliserad process. Riskbedömningar sker främst informellt och efter 
en inträffad händelse. Inom vård- och omsorg finns dokumenterade 
processer för att bedöma risker för enskilda arbetsmiljösituationer. 

Tillräckliga åtgärder har vidtagits utifrån genomförda riskanalyser och 
uppkomna situationer: 
Vi ser att flertalet åtgärder har vidtagits för att reducera risken för hot och 
våld. De flesta åtgärder har dock vidtagits utifrån uppkomna situationer 
eller informella riskbedömningar och inte utifrån en systematisk 
riskbedömningsprocess. De åtgärder som genomförts är främst 
förbättringar av skalskydd och ökade insatser för bevakning såsom 
väktarnärvaro. Vi kan inte se att några åtgäl'der har vidtagits som specifikt 
riktar sig till förtroendevalda. 

Det finns förebyggande rutiner och riktlinjer för att så långt som möjligt 
undvika hot och våld. Det finns tydliga rutinerför hur anställda och 
förtroendevalda ska hantera uppkomna situationer. 

Vi bedömer kontrollmålet avseende förebyggande arbete och rutiner som 
delvis uppfyllt för kommunstyrelsen och skolnämnden. Kontrollmålet 
bedöms som uppfyllt för vård- och omsorgsnämnden. 

Vi konstaterar att det finns övergripande rutiner för hot och våld där det 
förebyggande arbetet framhävs och exempel ges på förebyggande 
åtgärder. Vi anser att vård- och omsorgsnämndens verksamheter har 
exempel på förebyggande säkerhetsrutiner utifrån deras övergripande 
rutin, men att det även finns förebyggande rutiner på enskilda enheter. 
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För kommunstyrelsen och skolnämnden ser vi att rutinerna formulerats 
med tyngdpunkt på under och framförallt efter uppkomna situationer. 
Fler rutiner bör inkludera förebyggande insatser i större utsträckning. 

De förtroendevaldas förebyggande rutiner utgår från den 
säkerhetshandsbok som delats ut samt den kommunövergripande rutinen. 
Nästan hälften av respondenterna i enkäten uppger dock att de inte fått 
eller är osäkra på om de fått utbildning eller information om hur de kan 
förebygga hot och våld. 

Vi bedömer kontrollmålet avseende hantering av uppkomna situationer 
som uppfyllt. 

Vi konstaterar att det finns kommunövergripande rutiner för att hantera 
uppkomna situationer för anställda och förtroendevalda. Verksamheterna 
har även utarbetat egna rutiner för att hantera hot och våldssituationer. 
Rutinerna innehåller registrering och uppföljning av inträffade händelser. 
Utifrån den ansvarsfördelning som finns i nuvarande lagstiftning anser vi 
att Sala kommun beaktar de förtroendevaldas situation i arbetet med hot 
och våld, men att det fortsatt finns ett visst behov av informationsinsatser 
exempelvis gällande rutiner för uppkomna situationer. 

Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat lämnar vi följande rekommendationer till 
granskade nämnder: 

• Säkerställa att riskanalysarbetet sker systematiskt och strukturerat 
inom samtliga verksamheter i kommunen, samt att riskanalyserna 
dokumenteras och att tillräckliga åtgärder vidtas utifrån 
riskanalyserna. 

• Se över upprättande och utvecklandet av förebyggande rutiner och 
insatser. Dessa kan exempelvis inkluderas i de rutiner som finns 
för att hantera uppkomna situationer. 

Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning mellan beredningsgrupp för 
brottsförebyggande arbete och säkerhetsgruppen. 

Granskning av svenska för invandrare 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun 
genomfört en granskning av kommunens sfi-verksamhet. Syftet är att 
granska om skolnämnden bedriver sfi utifrån gällande styrdokument och 
att verksamheten är ändamålsenlig. Granskningen syftar till att besvara 
följande revisionsfråga: 

Säkerställer skolnämnden att svenslcaför invandrare (sji) bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt och med en god kvalitet? 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att 
skolnämnden inte fullt ut säkerställer att svenska för invandrare bedrivs 
på ett ändamålsenligt sätt och med en god kvalitet. Bedömningen görs på 
en tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt). 

Vår bedömning baseras på följande iakttagelser: 

• Vi konstaterar att information om sfi på svenska förmedlas via 
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samarbetet Silverlotsen, via digitala kanaler samt i lokaltidningen 
och broschyrer. Informationen är på svenska. Det hävs att 
individer i Sala kommun aktivt själva söker upp Silverlotsen eller 
känner till sina rättigheter och letar sig fram till exempelvis 
hemsidan. Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt eftersom Sala 
kommun inte aktivt verkar för att nå ut till målgruppen. 

• Vi konstaterar att drop-in för studie- och yrkesvägledning finns 
tillgängligt i två olika lokaler vid sammanlagt tre tillfällen i veckan. 
Vi konstaterar vidare att information om studie- och yrkes
vägledning förmedlas via allmänna kanaler samt att det finns 
information hos de berörda samverkansparterna. Vi bedömer att 
kontrollmålet är delvis uppfyllt eftersom Sala kommun inte 
erbjuder studie- och yrkesvägledning i samband med att 
studieplanen upprättas vid anmälan till sfi. 

• Vi konstaterar att sfi-utbildning påböijas inom tre månader och 
bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. 

• Vi konstaterar att en sfi-lärare har ansvar för kartläggning av 
elevers kunskaper och förutsättningar och att kartläggning görs då 
en anmälan har inkommit och innan en elev tilldelas en kurs. Vi 
noterar att det finns ett behov av kompetensutveckling hos 
personalen avseende extra anpassningar och särskilt stöd. Vi 
bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. 

• Vi konstaterar att det finns nämndmål med bäring på sfi
verksamheten, men att det saknas specificerade indikatorer och 
målvärden för dessa. Verksamhetsplanen innehåller inte någon 
beskrivning av den planerade verksamheten och/eller planerade 
satsningar inom sfi. Vi bedömer därlör att nämndens målstyrning 
avseende sfi är svag. Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. 

• Vi konstaterar att ansvars- och rollfördelningen upplevs tydlig för 
de anställda inom sfi-verksamheten och att det finns en struktur 
för möten där verksamheten, resultat och kvalitet diskuteras. Vi 
bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. 

• Vi konstaterar att det sker en månatlig uppföljning av sfi
verksamheten på skolenhetsnivå i form av betyg- och elevupp
följningar. Därtill genomförs elevenkäter för att följa upp elevers 
upplevelse av ansvar och inflytande samt trivsel och trygghet. En 
samlad utvärdering görs en gång per år. Vi anser att en samlad 
utvärdering bör göras mer än en gång per år för att få en resultat
förståelse för att skapa kvalitativa åtgärder och överensstämma 
med årshjulet. Kvalitetsrapporten som upprättats behöver 
utvecklas för att på ett tydligare sätt beskriva sfi-verksamheten. Vi 
noterar att det inte görs en uppföljning av externa utförare av sfi. 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till 
skolnämnden: 

• Utveckla nämndens ledning och styrning genom att formulera 
adekvata och mätbara mål för sfi-verksamheten. I nuläget finns det 
nämnd.mål med bäring på sfi, men det är en helt annan indikator 
som verksamheten beskriver sig ha i fokus. 

• Utveckla strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet så att de 
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aktiviteter som i dagsläget syftar till uppföljning, utvärdering och 
utveckling av verksamheten sammanfogas i en fungerande helhet. 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska kunna resultera i en samlad 
bild för såväl enheten som för huvudmannen, i syfte att kunna 
fatta beslut om prioriterade utvecklingsområden och åtgärder för 
att utveckla utbildningen i enlighet med de nationella målen. 

• Diskutera och utforma en tydlig och kommunicerad strategi för 
hur verksamheten tar sig an det uppsökande arbetet för att nå de 
personer som har rätt till sfi. 

• Säkerställa en strukturerad och systematisk kontakt mellan 
Vuxnas lärande och ansvariga för förskolans placeringar för att 
säkerställa att brist på förskoleplatser inte blir ett hinder för elever 
att börja sfi. 

• Följa upp det kompetensbehov avseende extra anpassningar och 
särskilt stöd som verksamheten har identifierat. 

Granskning av intern styrning och kontroll 
PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att 
granska den interna styrning och kontrollen för att säkerställa att 
fullmäldiges mål uppnås. Intern styrning och kontroll är även ett 
ledningsverktyg för verksamheterna. Den interna styrningen och 
kontrollen ska i stor utsträclming vara integrerad i verksamhetens dagliga 
processer och rutiner och beröra alla personal. Granskningen syftar till att 
inom kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt skolnämnden 
genomföra en granskning enligt COSO-modellen och dess kontroll
komponenter för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcl<lig. 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att 
nämndernas interna kontroll är delvis tillräcklig. 

Vår bedömning baseras på följande: 

• Kontrollmiljön inom nämnderna är inte helt tillräcklig. Det finns 
till viss del rutiner avseende kontrollmiljön, dock noterar vi att 
det inte finns någon övergripande struktur för intern 
kontrollarbetet i kommunen. Det råder osäkerhet kring hur 
intern kontrollen bör tillämpas samt att de processer/rutiner 
som finns bör vara aktuella för respektive kontor. 

• Inom nämnderna görs inte någon riskbedömning som underlag 
till intern kontrollplanerna, detta trots att det enligt reglementet 
för intern kontroll ska göras. Vi bedömer därför att 
riskbedömningen är otillräcklig. 

• Kontrollmomenten bedöms inte helt tillräcl<liga. Vår bedömning 
baseras på att det inte finns en tydlig koppling till fullmäktiges 
mål och att den inte grundar sig på riskbedömningar. Vi kan 
därmed inte se hur nämnderna arbetar med att genomföra 
aktiviteter för att upptäcka hur fel ska åtgärdas. 

• Informationen och kommunikationen bedöms tillräcl<lig. Vi 
bedömer att det finns fler olika kanaler att sprida informationen 
ut till organisationen. 
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• Uppföljning och utvärdering bedöms inte helt tillräcklig. 
Kommunen genomför uppföljningar av intern kontroll genom 
delårs- och årsbokslut. Detta sker dock endast i begränsad 
omfattning avseende intern kontroll då tyngdpunkten ligger på 
redovisning inom ekonomi. Granslmingen har inte kunnat 
styrka att det finns en tydlig process att följa upp och utvärdera 
internkontrollarbetet. 

Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande 
rekommendationer till granskade nämnder för det fo1tsätta intern
kontrollarbetet: 

• Säkerställ att de kontrollmoment som fastställs baseras på en 
systematisk, tydliggjord och dokumenterad riskanalys som 
lämnar förutsättningar att identifiera och värdera skarpa 
verksamhetsövergripande risker. 

•
1 

Säkerställ att en modell för riskbedömbg tillämpas vid 
upprättandet av framtida intern kontrollplanen, samt att de 
utgår från kommunens övergripande mål. 

• Säkerställ att det finns en enhetlig processen för arbetet med 
intern styrning och kontroll inom kommunen. 

Nämnd träffar 
I samband med ordinarie revisionsmöten har överläggningar med 
kommunstyrelsen, 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 nämnden/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 minnesanteclmingar 
upprättats. 

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

Vi har löpande tagit del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och 
nämndernas 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 kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i kommunens alla 
bolag. Enlig aktiebolagslagen (11 kap 6 §) ska lelanannarevisorn efter varje 
räkenskapsår lämna en granslmingsrapport till bolagsstämman. 
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Granskningsrapporterna från lekmannarevisorerna i kommunens bolag 
ska enligt kommunallagen (9 kap 16 §) fogas till revisionsberättelsen i 
kommunen. 

De bolag som omfattas av den samordnade revisionen är: 
Sala-Heby Energi AB 
Sala-Heby Energi Elnät AB 
Heby-Sala Bioenergiutvecldings AB 
Salabostäder AB 
Sala Silvergruva AB 

Revisorernas förvaltning 
PwC Kommunal Sektor har biträtt oss förtroendevalda revisorer i 
revisionsarbetet, såväl i planerings- som i genomförandefasen. 

Kostnaderna för revisorernas förvaltning och verksamhet redovisas i 
kommunens årsredovisning. ) 

) 
Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

De sald<Unnigas rapporter i olika granskningar 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sala-Heby Energi AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sala-Heby Energi Elnät AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Heby-Sala 
Bioenergiutvecldings AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Salabostäder AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sala Silvergruva AB 
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Granskning av årsredovisning 2018 

1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 
2018. 

Syftet med granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag för sin 
bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om i'esultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 
revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning? 

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

Kommunen lever inte upp till kommunallagens la·av på en ekonomi i balans (KL 8:5 
a-b). Från det redovisade resultatet om -36,4 mnkr har realisationsvinster och 
realisationsförluster dragits av och balanskravsresultatet uppgår således till -46,5 
mnkr. 

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

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och 
:finansiella mål som fullmäktige har angivit i 2018 års budget. Samtliga fyra 
finansiella mål uppnås inte under 2018. Av de nio verksamhetsmålen uppnås fem 
under 2018, tre mål uppnås delvis och ett mål uppnås ej. 

Vår översiktliga granskning tyder på att måluppfyllelsen avseende de finansiella 
målen inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. Vi har 
i granskningen inte funnit någon beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits eller 
kommer att vidtas för att öka måluppfyllelsen. 

Vår översiktliga granskning tyder på att måluppfyllelsen avseende verksamheten 
inte fullt ut är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

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

I samband med granskning av bokslut och årsredovisning har även en uppföljning 
av interna kontrollen vid Ösby Naturbruksgymnasium. 
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År 2017 beslutade revisorerna om en uppföljande granskning av den interna 
kontrollen vid Ösby Naturbruksgymnasium. Granskningen var en uppföljning av en 
tidigare granskning från 2014 där ett antal förbättringsområden identifierades. 

Den sammanfattande bedömning som gjordes 2017 var att att tillräckliga åtgärder 
med anledning av tidigare lämnade rekommendationer inte vidtagits. 

Vår bedömning från 2017 kvarstår oförändrad. Det har inte vidtagits tillräckliga 
åtgärder med anledning av tidigare lämnade rekommendationer. Vi rekommen
derar kommunstyrelsen och skolnämnden att åtgärder omgående vidtas. 
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Granskning av årsredovisning 2018 

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

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 
årsredovisningens upprättande. 

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas 
på det sätt som fullmäktige bestämmer. 

2 .2. Revisions.fråga och rnetod 
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).\ridare ska revisorerna enligt kommu
nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas 
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

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

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

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

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

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

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inld. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• b,alansräkning 

• 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 
resultatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten 
omfattas irtte 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 
presenteras i årsredovisningen 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att 
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. 
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att 
andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattl'!,t inte en 
granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcklig. 

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

Vår granslming och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades den 20 mars 2019. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 
den 4 april 2019 och fullmäktige behandlar årsredovisningen den 29 april 2019. 

Rappmtens innehåll har sakgranskats av redovisningsekonom. 
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Revisionsk-rit.-erier 
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 

• Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning 

• Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 
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3. 

3.1 .1. 

Gransl(ningsresultat 

Ve1rl~samhetens uifall,.finansiering och 
ek.ononra.isk.a st:ällning 
Fö,·valtningsberättelse 

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. 

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. 

I samband med delårsbokslutet prognostiserades ett underskott om -28,4 mnkr 
(55,2 mnkr) som i bokslutet redovisas till-36,4 mnkr (65 mnkr) innan reducering 
av realisationsvinster och förluster. I bokslutet redovisade nämnderna 
sammantaget ett underskott om -54,5 mnkr. 

Vad gäller investeringarna så visar de på en större avvikelse. Utfallet visade på en 
investeringsvolym om 264,4 mnkr vilket är en avvikelse om 21,4 mnkr mot den 
årsprognos som lämnades i delåret. Avvikelse mot budget uppgår till 120,5 mnkr (31 
%). 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagens 4 kap skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering 
av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen återfinns en 
utvärdering av den ekonomiska ställningen för åren 2015-2018. 

Kommunen har åren 2015-2017 haft goda ekonomiska överskott, för 2018 redovisas 
ett underskott och soliditeten har sänkts från 57 % år 2017 till 48 % år 2018. 

Förväntad utveclding 
Under rubriken "Framtiden" i förvaltningsberättelsen redovisas den förväntade 
utvecldingen 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 
åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal 
uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information. Sjukfrånvaron 
har minskat från 7, 7 % år 2017 till 6,8 % år 2018. 
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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. Upplysningar lämnas dels i 
redovisningsprinciperna och dels i not 19. 

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av 
verksamheten 
Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. 
Kommentarer kring måluppfyllelse vad gäller god ekonomisk hushållning 
kommenteras separat i avsnitt 3.1.3. I avsnittet "Nämndernas 
verksamhetsberättelse" avslutas varje nämnds avsnitt med verksamhetsstatistik för 
åren 2016, 2017 o~h 2018. För kommunen som helhet redovisas finansie~la 
nyckeltal och personalstatistik. I förvaltningsberättelsen finns en beskrivning av 
kommunens styrmodell. 

3.1.1.2. Investeringsreclovisning 
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 
2016-2018 kan utläsas. 

I nämndernas verksamhetsberättelse kommenteras investeringarna. Samhälls
byggnadskontoret svarar för den största andelen av investeringarna. För de större 
investeringarna redovisas budget, utfall och budgetavvikelse. Dessa kommenteras 
även i löptext. 

Utfall mot budget visar på en avvikelse på 120,5 mnkr (226,9 mnla.· för 2017), varav 
merparten avser ej genomförda investeringar hänförliga till Samhällsbyggnads
kontoret. Avvikelsen mot budget är mindre än 2017, men liksom tidigare år påpekar 
vi vikten av en mer preciserad investeringsbudgetering utifrån vad som är realistiskt 
att utföra under kommande är. Nuvarande förhållanden kan medföra att felaktiga 
långfristiga lån tas för att möta utbetalningar som inte blir av då investeringar 
skjuts på framtiden eller försenas. 
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3 .1.1.3 . Driftreclovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. 

Nämndernas budgetavvikelse redovisas i tabellen nedan. 

Driftsredovisning per nämnd 
13udget 20!1.8 Bokslut 2018 

Budget-
mnkr avvikelse 

Kommunstyrelsen 205,8 200,6 5,3 

Revision 0,9 0,8 0,1 

överförmyndare 3,5 3,5 ·0,1 

Kultur- och fritidsnämnd 46,5 45 1,5 

Skolnämnd 512,6 527,6 -15 

Vård- och omsorgs nämnd 542,6 588,9 -46,2 

Summa 1311,9 1366,3 ·54,5 

I nämndernas verksamhetsberättelser återfinns ett avsnitt "Ekonomi" där 
kommentarer kring driftsresultatet återfinns .. 

Skolnämnden redovisar ett underskott jämfört med budget om 15 mnkr. Avvikelse 
för intäkter. avser kommunens återsök av av stadsbidrag för nyanlända samt 
förlorade statsbidrag för ej uppnådda mål. Kostnaderna blev högre än budgeterat på 
grund av fler anställda för att möta volymökningen av elever. Det har även 
tillkommit hyreskostnader och beslut om åter$Ökspengar som fallit ut negativt. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget om 5,3 mnkr. 
Överskottet är huvudsakligen hänförligt till personalkontoret på grund av vakanta 
tjänster. 

Vård och omsorg redovisar ett underskott jämfört med budget om 46,2 mnkr. Både 
intäkter och kostnader blev högre än budget. Kommunen har satsat på 
beredskapsarbetare istället för använda försörjningsstöd vilket genererar statliga 
ersättningar. Detta medför även de ökade personalkostnaderna tillsammans med 
ersättningar till familjehem och riktad ersättning för sommararbetare. 

3.1.2. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer kommunens bedömning av att balanskravet inte har uppfyllts. Från 
det redovisade resultatet om -36,4 mnkr har realisationsvinster och 
relisationsförluster dragits av och balanskravsresultatet uppgår således till -46,5 
rnnkr. 

Enligt 4 kap KRL framgår det att om balanslcravsresultatet enligt 3 a § för ett visst 
räkenskapsår är negativt, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och 
på vilket sätt man avser att göra den i 11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) 
föreslcrivna regleringen av det negativa balanslcravsresultatet. 

Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska ske, ska upplysning 
lämnas om detta. Då ska skälen till beslutet anges. 
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3.1.3. God ekonomisk hushållning 
Bedömning och iakttagelser 
Årsredovisningen 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 vaije mål sätts indikatorer som mäter måluppfyllelsen. 

3.1.4. Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 
som fastställts i budget 2018: 

JJinansiel.lt mfi.l,.faststäZlt av 
fiillmtiktige ii. budget ,2@18 

Arets resultat uppgår till 1 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag 
och utjämning är större än 
nettokostnadsökningen 

Nämnderna bedriver verksamheten 
inom beslutade anslag 

Ökad intäktsfinansiering av nämndernas 
verksamhet 

1Jt(fall 2@i18 

Arets resultat blev 
-2,7%. 

Nettokostnaderna ökar 
med 12,3 % medan 
skatteintäkter, 
statsbidrag och 
utjämning ökar med 3,8 
%. 
Nämnderna redovisar 
ett underskott 
motsvarande -4,2 %. 

Verksamhetens externa 
intäkter motsvarar nu 25 
% av de externa 
kostnaderna, vilket är en 
minskning jämfört med 
2017. 

Måluppfyllelse, 
kommunens bedömning 
Ej uppfyllt. 

Ej uppfyllt 

Ej uppfyllt 

Ej uppfyllt 

Bedömningen görs att kommunen ur ett finansiellt perspektiv inte uppnått god 
ekonomisk hushållning. Den begränsade måluppfyllelsen kommenteras inte mer än 
att utfallet för året redovisas. 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning tyder på att måluppfyllelsen avseende de finansiella 
målen inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. Vi har 
i granskningen inte funnit någon beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits eller 
kommer att vidtas för att öka måluppfyllelsen. 
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3 .1.4.1. Mål för verksamheten 

Kommunfullmäktige har i budget för 2018 och plan 2018-2019 fastställt 9 mål för 
verksamheten. Dessa mål för verksamheten beskrivs och utvärderas i 
årsredovisningen. Målen är strukturerade efter tre perspektiv; hållbart samhälle, 
medborgare och medarbetare. För varje mål finns ett antal indikatorer som visar på 
grad av måluppfyllelse. God ekonomisk hushållning har uppnåtts när målen 
sammantaget visar på god måluppfyllelse i årsbokslutet. 

För två mål inom perspektivet medarbetare kan inte måluppfyllelsen helt bedömas 
då fyra indikatorer inte mäts i samband med årsbokslutet. Redovisningen av 
måluppfyllelse sker i övrigt efter en tydlig struktur med tydliga bedömningar och 
angivna beskrivningar av m.åluppfyllelse. Nämnderna redovisar även sin 
övergripande måluppfyllelse i en tabell under respektive perspektiv. 

Måluppfyllelsen framgår av nedanstående tabell: 

Vterksamhetsmål 
ftlr god ekonomisfo 
hushållninl! 
Perspektivet 
hållbart 
samhälle 

Kommunen är 
växande 

Kommunen har en 
långsiktigt socialt 
hållbar utveckling 

Kommunen har en 
långsiktig 
miljömässigt 
hållbar utveclding 

Perspektivet 
medborgare 
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Antal 
indikatorer i 
verksamheJs1H1,1n 

6 

2 

4 

,, 

Kommentar 

" 

Befollmingen ökade med 185 
personer, utvecldingen har varit 
positiv sedan 2009. Sala har också 
förbättrat sin placering i Svenskt 
näringslivs ranking av 
företagsldimatet med 31 platser 
vilket motsvarar ca 11 %. 
Den socialt hållbara utvecldingen 
följs upp genom 
medborgarundersökning 
genomförd av SCB vartannat år 
samt Salas placering på "Fokus" 
rankning. Det samman-fattande 
betygsindexet (Nöjd-Region-Index, 
NRI) för hur Salaborna upplever 
Sala som en kommun att leva och 
bo på har förbättrats f 2018_.års 
mätning, dock inte tillräcldigt för 
att nå måluppfyllelse. Rankningen 
på "Fokus" har förbättrats med 25 
placeringar. 
Andelen ekologiska livsmedel som 
köps in och andelen av 
hushållsavfall som återvinns ökar 
något. Kommun-organisationens 
andel miljöbilar uppgår nu till 69 
% och antalet resor med 
kollektivtrafik (buss) ökar med 23 
%. Avgiftsfri buss erbjuds fr o m 
april 2018 i avsikt att öka resandet, 
minska miljöbelastningen och 
samtidigt öka til}gänJ1;1igheten. 

!l~omm unstyrelsens 
bedömn'ing av 
måluorlfvllelse 
Helhets bedömningen 
av perspektivet är att 
målsättningarna 
delvis har uppnåtts. 
Målet är delvis 
uppfyllt 

Målet är delvis 
uppfyllt 

Målet är uppfyllt 

Helhets bedömningen 
av perspektivet är att 
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målsättningarna 
delv:is har uppnåtts. 

Kommunen har 1 I 2018-års mätning är det Målet är uppfyllt 
nöjda medborgare sammanfattande betyget i Nöjd-
och brukare Medborgar-Index (NMI) förbättrat 

och målet uppnås. 
Kommunen har en 3 Målet mäts genom två olika Målet är delv:is 
god serv:ice av hög områden, vård och omsorg samt uppfyllt 
kvalitet gmndskolan. För grundskolans del 

mäts andelen elever som lämnar 
gmndskola,n med behörighet att 
söka gymnasieskola. Målsättningen 
här är att andelen skall öka, vilket 
också skett. Inom vård och omsorg 
följs målsättningen upp genom 
målen "Brukarna får rätt insatser 
vid rätt tidpunkt av kompetent 
personal" vilket delv:is uppnås samt 
"Barn, ungdomar och vuxna får 
sina individuella behov av 
stödinsatser tillgodosedda i sin 
hemmiliö. 

Kommunens 1 I 2018-års mätning är det Målet är uppfyllt 
medborgare kan sammanfattande betyget i Nöjd-
påverka och har Medborgar-Index (NMI) förbättrat 
inflytande och målet uppnås. 
Perspektivet Helhetsbedömningen 
medarbetare av pel'spektivet är att 

målsättningarna 
delv:is har uppnåtts. 

Kommunen har en 2 Målet följs upp genom att mäta Målet är inte uppfyllt 
t1ygg, säker och sjukfrånvaro samt rapporteiing av 
utvecklande skador, olycksfall och brott. 
arbetsmiljö Sjukfrånvaron har minskat till 6,8 

% jämfört med 8,1 % föregående 
år. Det räcker dock inte för att 
klara målsättningen som är att den 
ska understiga i; %. 

Medarbetare har 1 Mäts genom medarbetarenkät, Målet är uppfyllt 
delaktighet och Ingen undersökning 2018. Den 
inflytande senaste mätningen var 2016. 
Kommunen har 3 Mäts genom medarbetarenkät, Målet är uppfyllt 
ett tydligt och bra Ingen undersökning 2018. Den 
ledarskap senaste mätningen var 2016. 

Vi konstaterar att samtliga mål och tillhörande indikatorer som fullmäktige 
fastställt följs upp i årsrapporten. Bedömningarna av de två målen inom 
perspektivet medarbetare är svåra att värdera då resultatet och grunden för 
bedömningen bygger på ett resultat från 2016. Värdering och uppföljning av 
måluppfyllelse försvåras även av att det inte finns tydliga målvärden för året. 

I tabellen framgår också kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen. 
Respektive perspektiv bedöms som delvis uppfyllt. Den sammantagna 
bedömningen av god ekonomisk hushållning för både ekonomiska som 
verksamhetsmässiga mål är att kommunen delvis uppnått god ekonomisk 
hushållning. 
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Bedömning 

Vår översiktliga granskning tyder på att måluppfyllelsen avseende verksamheten 
inte fullt ut är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. Av de 
finansiella målen är det inget mål som uppfylls för 2018. 

Måluppfyllelsen presenteras efter en logisk struktur med tydliga bedömningar. Då 
två mål bygger på resultat från 2016 vilket försvårar värderingen av resultat likaså 
att tydliga målvärden för verksamhetsmålen inte framgår. Vi har i granskningen 
inte funnit någon beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att 
vidtas för att öka måluppfyllelsen. 

3.1.5. 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. 

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

Rättvisande -,.äl~enskaper 
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 utfall jämfört med föregående år, budget 2018 

och prognos upprättad i augusti 2018. 

Resultaträkning 
'fl(R 

Verksamhetens Intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 
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Redovisat 20!1.8 

362 601 

-1693 008 

-52 940 

-1383 347 

998 573 

346 515 

6 287 

Redavisat 20!1.ii' Budget 

409142 195 892 

-1590 037 -1468 470 

-51354 -58 987 

·1232 249 -1331565 

974 857 998 062 

320 542 348 206 

5 687 3 439 
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Prognos 

252 816 

-1572 828 

-53 658 

-1373 670 

1000 362 

342 228 
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Finansiella kostnader 

Resultat före extraordinära poster 

Extraordinära poster 

Årets resultat 

-4 433 

-36405 

-36405 

-3 875 

64 963 

64963 

-4 716 

13425 

13 425 

Årets resultat uppgick till -36 mnkr. Resultatet är -50 mnkr lägre jämfört med 
budget. I verksamheternas netlokostnader i'edovisas ett sammantaget underskott 
för nämnderna om -54,5 mnkr (23,5 mnkr). 

Intäkterna från skatteintäkter, bidrag och utjämning är 1,1 mnkr lägre jämfört med 
budget och finansnetto 3 mnkr bättre. 

De största avvikelserna inom nämnderna återfinns på Vård och omsorgsnämnd och 
Skolnämnden med ett underskott om -46,3 respektive -15 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. 

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

Kommunens exploateringsredovisning redovisas vid sidan av 
investeringsredovisningen. Som omsättningstillgång redovisas de tillgångar som är 
färdiga för avyttring (värderade till anskaffningsvärdet). Under året har överskottet 
från försäljning av tomtmark uppgått till 0,2 mnkr. 

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

3.2.3. Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen i allt väsentligt redovisar kommunens 
finansiering och investeringar. Noter finns över avsättningar, ej 
rörelsekapitalpåverkande poster samt kassaflöde från investeringar. 

Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av 
årsredovisningen. 

3.2.4. Sam manställd l'eclovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 
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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 redovisningen ska enligt RKR:s rekommendation 8.2 upprättas 
med kommunens redovisningsprinciper som grund. Om koncernföretagens 
redovisningsprinciper avviker ska dessa omräknas. I den sammanställda 
redovisningen har inga justeringar gjorts för att hantera eventuella skillnader i 
redovisningsprinciperna. 

3.2.5 , Tilläggsupplysninga1· 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 

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

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

3.3. Uppfö{jning intern kontroll vid Ösby 
N aturln·ul(sgymnasium 

År 2017 beslutade revisorerna om en uppföljande granskning av den interna 
kontrollen vid Ösby Naturbruksgymnasium. Granskningen var en uppföljning av en 
tidigare granskning från 2014 där ett antal förbättringsområden identifierades. I 
samband med granskningen av årsbokslutet 2018 har en uppföljning skett, av vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av de identifierade bristerna som noterades 
2017. 

Den sammanfattande bedömning som gjordes 2017 var att att tillräcldiga åtgärder 
med anledning av tidigare lämnade rekommendationer inte vidtagits. 

Granskningen gjordes utifrån fyra olika kontrollmål. 

• Finns dol(umenterade 1-il(tlinjer och ruti.ne1· inom de områden där 
den tidigare granskningen påvisade bl-ister? 

Granskningen 2014 visade att det saknades riktlinjer för olika former av inköp, 
registrering i anläggningsregister, inventering och utrangeringar, redovisning av 
försäljning av produkter samt lokalt utformade rutiner för arbetsplatsförlagt 
lärande, APL 

Vi bedömde i granskningen 2017 att kontrollmålet inte var uppfyllt. Bedömningen 
baserades på att det saknades skriftliga riktlinjer och rutiner vilket vi bedömer är 
viktigt för att minska risken för fel eller personberoende. 
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Vid den uppföljning som gjorts i år kan vi konstatera att inga åtgärder vidtagits och 
vår rekommendation därmed kvarstår oförändrad. Kommunstyrelsen och 
skolnämnden bör verka för att riktlinjer och införs och dokumenteras skriftligt. 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt 

• Ske1· uppdatering av anläggningsregistret? 

I samband med granskningen 2014 noterades att anläggningsregistret inte 
uppdaterades korrekt. Anläggningsregistret hanteras centralt och vi noterade att de 
anskaffningar som görs med investeringsmedel förs in i anläggningsregistret men 
att de anskaffningar som förvärvades i samband med att skolan överfördes till 
kommunal regi inte registrerats i anläggningsregistret. De intervjuade uppger även 
att det finns tillgångar, fullt avskrivna, kvar i anläggningsregistret som inte finns 
kvar i verksamheten. 

I samband med uppföljningen 2017 noterade vi att det fortfarande fanns brister i 
anläggningsregistret då samtliga tillgångar inte förts in i registret. Rutinen kring 
utrangeringar behövde stärkas eftersom det fanns utrangerade tillgångar kvar i 
anläggningsregistret. Då ingen inventering av tillgångarna skett se senaste åren 
rekommenderade vi att detta skulle genomföras minst årligen. 

Vår stickprovskontroll visade även att det är svårt att säkerställa att anläggnings
registret är komplett eftersom det saknas information om maskinerna och 
inventarierna som gör att de är spårbara. Vi rekommenderade därför att rutiner 
infördes som gör tillgångarna spårbara i anläggningsregistret, 

Den uppföljning som gjorts i samband med bokslutet visar att inga åtgärder 
vidtagits avseende uppdatering av anläggningsregistret. Däremot har inventering av 
anläggningstillgångar skett. Våra rekommendationer från 2017 kvarstår därför. 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt 

• Har forsäkringsslcyddet setts över? 

I granskningen från 2014 noterades att försäkringsansvaret bör klarläggas när det 
gäller personer som inte tillhör skolan men som befinner sig på skolans område och 
bereds tillgång till av skolan leasade fordon och utrustning. 

Ingen översyn av försäkringsskyddet har skett vid uppföljningen 2017 enligt de 
intervjuade. Vid vår uppföljning i år har ingen förändring skett. Vår rekommen
dation från 2017 om att rutiner bör införas som säkerställer ett tillräckligt 
försäkringsskydd kvarstår därför. 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt 

• Vilka övriga åtgäJ·der hm• vidtagits för att stäJ·ka den interna 
kontrollen? 

I samband med granskningen 2014 granskades även rutiner för inköp och 
försäljning. Det konstaterades att Ösby avropar från de centralt upphandlade 
ramavtal som finns i Sala kommun. Det konstaterades även att rutinerna för 

Sala kommun 
PwC 
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Granskning av årsredovisning 2018 

försäljning av produkter verkar fungera tillfredsställande i praktiken. 
Dokumentation från ekonomisystemet visar att försäljningarna redovisas på ett 
korrekt sätt. Dock saknades dokumenterade riktlinjer för både inköp och 
försäljning. Vår uppföljande granskning 2017 visade att inga riktlinjer har 
dokumenterats av Ösby. 

Den uppföljning som gjorts i år visar att ingen förändring skett. Det salmas 
f01tfarande dokumenterade riktlinjer för inköp och försäljning. En annan svårighet 
som nämns är att den avtalsdatabas som finns med uppgifter om ramavtal inte är 
uppdaterad. Vår rekommendation från 2017 om att stärka den interna kontrollen 
kvarstår därför. 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt 

3,3 .1. Bedömning 
Vår bedömning från 2017 kvarstår oförändrad. Det har inte vidtagits tillräcldiga 
åtgärder med anledning av tidigare lämnade rekommendationer. Vi rekommen
derar kommunstyrelsen och skolnämnden att åtgärder omgående vidtas. 

2019-04-15 

AndersRabb 

AndersRabb 
Projektledare 

Sala kommun 
PwC 

Rebecka Hansson 

Rebecka Ranson 
Uppdrags ledare 
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Lekmannarevisorernas granslrningsrapport enligt 10 kap 
· 13§ aktiebolagslagen 

Till årsstäntman i 

Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 
Org nr 556403-3156 

Vi har granskat verksamheten i Heby-Sala Bioenergiutvecl<lings AB för 
räkenskapsåret 2018. 

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

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

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

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedöme1; däitill att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Sala den 20 mars 2019 

r:2JJJ}~ 4-A l}dtL;:_ 
Sven-Erik Eriksson !An:e::;ahlström 
Av fullmäktige i Sala och Heby kommun utsedda lekmannarevisorer 



Lelrmannarevisorernas granslmingsrapport enligt 10 kap 
13§ alctiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Sala-Heby Energi AB 
Org nr 556601-2901 

Vi har granskat verksamheten i Sala-Heby Energi AB för räkenskapsåret 2018. 

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

Granskningen har utfföts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granslmingen har genomfö1ts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en 
särsldld granskningsredogörelse har upprättats. 

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

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

Sala den 20 mars 2019 

f2,_t)/l~ ~ 1l /4 --
Sven-Erik Eriksson ~nders Dahlsh;m l ~ 
Av fullmäktige i Sala och Heby kommun utsedda lelrmannarevisorer 



Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Sala-Heby Energi Elnät AB 
Org nr 556181-3675 

Vi har granskat verksamheten i Sala-Heby Energi Elnät AB för räkenskapsåret 
2018. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, evenh1ella ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Lekmannarevisoi'ernas ansvar är att granska 
verksamhet och konh·oll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. 

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

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

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

Sala den 20 mars 2019 

fi20!}2§L_ ~ a~~ 
Sven-Erik Eriksson · Anders Dahlström 
Av fullmäktige i Sala och Heby kommun utsedda lekmannarevisorer 



Sala-1-Ieby E1r0_e1rgi AB med dot terbolag 
Lela111annarevisionen. 2018 - rappor tering 

Lelonannarevisionens granskningssammanfattning för 2018 presenteras i det följande. 

Uppdragets 01nfattning 
Lelonannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens tionde kapitel. Enligt 3 § ska lelonannarevi
som granska om bolagets verksamh~t bedrivs pä ett änclamälsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcldig. Granskningen ska vara sä ingå
ende och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. 

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

Lekmannarevisorn ska efter va1je räkenskapsår lämna en granslmingsrapp01t till 11.rsstämman. 
Granslmingsrapporten ska lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före ärsstämman. 

Årets granslming 
Lelonannarevisorerna har tillsammans med koncernbolagens revisor träffat företagsledningen under 
hösten 2018 och fått information om aktuell verksamhet och bolagens resultat och ställning. Aktuella 
händelser och frågeställningar för bolagen har delgivits revisorerna. 

1-•~•' , ,.,~ ,r,,i,•,1-~ ,u"""'• ,/Ol'f•>• 
~ • ' , : • '1 

; Sala-I-Iepy Energi · :; 
1 · ElnatAJl · _ - i 

i,__ ' '. ' ' ' .,,, -.. ..l .~ 

Moderbolaget Sala-Heby Energi AB iigs till 87,5% av Sala kommun och till 12,5% av Heby kommun. Dotterbolagen i koncernen 
ägs till 100 % av Sala-Heby Energi AB. 

Informationen från ledningen, från styrelseprotokoll samt frän tidigare lirs revisioner har legat till 
grund för inriktningen pä lirets granskning. Vi har inte fätt nägra särskilda granslmingsanvisningar 
av årsstämman. Nedan redovisas genomförda granskningsinsatser för 2018. 

1 G:rall1tsluling av bolagens ändrunål 

1 .1 Bolagsordning 
Koncernbolagens bolagsordningar finns registl'erade hos bolagsverket 2015- 04-16. 

Föremålet med verksamheten är 

Sala-Heby Energi AB 

i:remt\let för bolagets verksamhet lir att producera, distribuera och tors!llja energi, förvalta, 
adminlslrera och utveckla. Sala-Heby Energikoncernen och därmed fiirculig verksamhet. 



Sala-Heby Energi Elnät AB 

§3 
Förcmi\lct för bolagets verksmnhct lir ntt producera, distribuern och försälja Iedningsbunclen 
energi och därmed förenlig verksamhet. 

Heby-Sala Bioenergi utvecklings AB 

§3 
Pöremfilet för bolagets verksamhet iir ntt aktivt drivn cnergieffektiviseringsnrbetel för nUn 
energiformer inom i huvudsak ägnrkonummema. 

Ändamålet med verksamheterna är 

Sala-Heby Energi AB 

i!drundlet mecl bolagets verksrunhet !lr energiforsllrjnlng och energitjänster lnom 
verksamhetsområdet och regleras i branscl1specifik l_agstiflning. Skulle bologet likviderns 
sknll dess tillgängar tillfälln Sala och Heby komnumer i propo1tioa till llgaranclclar. Den del 
som ej motsvnrns 1\V lillskjutet kapital sknll mwlindus till det tlndnmru för vnrs främjande 
bolaget bildades. 

Sala-Heby Energi Elnät AB 

i:damAlet med bolagels verksamhet lir, slividn ej särskilda förhållanden förnnleder till nrurnt, 
nu mccl inkttngnnde nv brnnschspceifik lngstiftning och tilllh111lliga delar nv de 
kotnmunnlrllttslign piinclpema friimjn energiförsörjning och energitjlinster inom 
verksumhetsomriidet. $kulle bolaget likvideras sknll dess tillgfiugnr till fälla iigorcn. Den del 
som ej motsvaras nv tillskjutet kupitul skall nnviindns till det ilndamftl för vnrs frlimjnndc 
bolaget bildades. 

Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 

l!dmni\lct med bolagels verksamhet lir energlförsö1jning och energitjänster/produkter inom 
verksumhetsomrMct och reglerns i brnnschspeclftk Jngstiftning. Skulle bolnget likvlderns 
skull dess lillgA11gar tillfälla ligaren. Den del som ej motsvnl'lls n.v tillskjutet kupilnl skall 
nnvlindns till det Hnda111öl för vars fr/imjande bolaget bildades. 

Bolagsordningarna innehäller också en § om att kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner ska 
beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell betydelse eller 
annars större vikt för verksamheterna. 

Vi anser att bolagens verksamheter följer sina respektive bolagsordningars syften och ändamål, samt 
att verksamheterna 1yms inom dess ramar och lmyter an till det kommunala ändamälet. 

Ägarkommunerna flaggade på årsstämman 2018 om en nystyrelsestruktur och sammansättning för 
koncernbolagen. Ambitionen är att denna ska tillämpas fr.o.m. årsstämman 2019. I samband med 
detta ska även bolagsordning och ägardirektiv ses över. 

1.2 Ägardirektiv 
Det senaste ägardirektivet kommunicerades till bolagskoncernen frän ägarkommunerna och antogs av 
bolagsstämman i april 2015. I ko1thet fastställer ägardirektivet att bolagskoncernens uppdrag är att 
säkerställa en god utveckling av energi-, miljö- och klimatfrägor i hällbarhetsandans tecken samt att 
koncernen, i sin kommunala roll, ska vara konkurrenslu·aftig pä kmt- och längsikt samt vara en tydlig 
och ledande aktör inom energiförsöijningen inom ägarkommunerna. Vidare ska verksamheten ske pä 
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ett strukturerat sätt, gärna genom extern certifiering. Vi noterar att bolaget liksom tidigare har 
följande ce1tifieringar: ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. 

Ägardil'ektivet anger även att bolagskoncerneu ska eftersträva en mycket hög leveranssäkerhet och att 
den skall följas upp och redovisas externt årligen i en hållbarhetsredovisning. 

Verksamheten i bolagskoncernen är inte så pass stor att företagsledningen behöver upprätta en 
formell hållbarhetsredovisning som de externa revisorerna behöver revidera. 

Vår bedömning är att verksamheterna i bolagskoncernen Sala-Heby Energi överensstämmer med 
ägardirektivet. Koncernens arbete med energieffektiviseringar i dotterbolaget HESAB, engagemanget 
och drivkraften bakom etableringen av solenergianläggningarna i Sala. och Heby samt etablering av en 
HVO-mack i Sala är några exempel pä koncernens arbete för en långsiktig hlHibar miljömässig energi
produktion och användning i ägarkommuner:na. 

En hällbarhetsredovisning inspirerad av Global Reporting Initiative (GRI) har upprättats och finns att 
tillgå på moderbolagets hemsida (avser år 2017). Hållbarhetsredovisningen är inte föremål för revision 
då verksamheten inte är si\ stor att det är något krav enligt årsredovisningslagen. 

I hållbarhetsredovisningen finns bl a ett avsnitt som behandlar driftsäkerheten i främst elnät men det 
konstateras även att a:vbröttsfrekvensert inom fjärrvännen är minimal. 

1.3 Ekonomiska 1nål 
I ägardirektivet som antogs av bolagsstämman i april 2015, fastställdes ett antal ekonomiska mäl. 

Ägardirektivet fastslår: 

• att Sala-Heby Energi AB betalar tillbaka hela återstoden av reverslånet till ägarna; 

o att bolagskoncernen har ett avlcastningsmål före bokslutsdispositioner och skatt på 3 % av 
total omsättningen som ett genomsnitt för åren 2015 - 2018; 

o att utdelningsmålet är genomsnittlig statslåneränta plus 1 procentenhet pä aktiekapitalet; 

o att finansiering sker i enlighet med konso1tieavtalet och med en borgensavgift på 0,5 % och 

• att soliditeten ska för Sala-Heby Energi AB öka med 1,5 % per år (utgångspunkt 2013 när 
soliditeten var 12,7 %) samt att dotterbolagens soliditet ska vara oförändrad (utgångspunkt 
2013 när Sala-Heby Energi Elnät ABs soliditet var 59.8% och HESABs soliditet var 69,5%). 

Vi noterar att Sala-Heby Energi AB under 2015 löste reverslänet och istället tog upp extern finan
siering hos Kommuninvest med kommunal borgen pä vilken en borgensavgift på 0 15 % betalats till 
ägarna. 

Koncernens avkastning (resultat före bokslutsdispositioner och skatt i förhållande till nettoomsätt
ning) uppgår 2018 till 5,1% (2017: 516%) och synes därmed vara i linje med ägardirektivets krav. 

Den genomsnittliga statslåneräntan 2018 uppgick till 0,48 %. Sala-Heby Energi ABs föreslagna utdel
ning uppgar till 132 tkr vilket motsvarar 214 % av aktiekapitalet (5 500 tkr) och överstiger därmed 
ägardirektivets utdelningsmål. 

Sala-Heby Energi ABs soliditet beräknat som justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning
en har ökat frän 27,2 % till 29,3 % (från 2016 till 2017 ökade den från 24,5 % till 27,2 %) och uppfyller 
därmed ägardirektivets krav. 

Sala-Heby Energi Elnät ABs soliditet uppgär till 58,7 % och HESABs soliditet till 66,4 %. Soliditets
måtten understiger nivån från 2013 vilket inte ligger i linje med ägardirektivets Ju-av. 

3 av 5 



2 Granskning av intern kontroll sa1nt ekono1niskt resultat, 
effektivitet och kvalitet 
Granskning av bolagens interna kontroll innefattar bland annat en kontroll av att det finns ett rimligt 
mått av kontroller i system och rutiner som skulle upptäcka om redovisningen innehöll väsentliga fel. 
Exempel på sädana kontroller är rutiner för löpande avstämningar, löpande uppföljning av resultat 
mot budget och föregäende år, en relevant och fungerande attestfunktion, uppföljning av att samtliga 
förbrukningsavgifter debiteras, etc. 

Baserat pä tidigare års granskningar samt årets uppföljning sä är vårt int1yck att styrelsen och före
tagsledningen arbetar aktivt med att följa upp verksamheternas resultat och ställning. Detta sker för 
respektive verksamhetsgren och presenteras vid styrelsemöten löpande under äret. 

Företagsledningen är aktiv i sin övervakning och uppföljning av kontroller. 

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

Likt tidigare år har vi som en del av vår granskning följt upp bolagens resultat, effektivitet och kvalitet 
genom revision av bokslut och räkenskapsmaterial. Koncernledningen budgeterar resultatet för samt
liga verksamhetsgrenar och uppföljning sker löpande och större avvikelser analyseras. 

2.1 Attestinstruktion 
Kontroll av attester mot verifikationer har tidigare är inte visat på några brister och det har i ärets 
granskning inte framkommit något som tyder på att attestinstmktionen inte har följts. 

Vi anser att bolagen har tillfredställande rutiner beträffande attestrutinerna och att attestinstruktionen 
följs baserat på vått granskningsurval. 

3 Styrelsens uppgifter och arbetsordning 

Det är inte längre nägot krav enligt Aktiebolagslagen att upprätta arbetsordning för styrelsen och VD
instruktion. Vi bedömer dock att dessa dokument är viktiga för bolagets styming och har däiför följt 
upp att dessa finns upprättade. Vi har i ärets granslming inhämtat dokumenten och sett att de blivit 
antagna på styrelsemöte. 

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

5 Granslming av bokför ing och bokföringsn1aterial 
Årets granslming har pävisat en fo1tsatt god ordning vad gäller bolagens löpande bokföring. 
Granskade verifikationer var av tillfredsställande kvalitet, leverantörsfakturor hade attesteras och 
väsentliga konton avstämda. 

Övrig granskning 

6.1 Likviditet 
Likt tidigare år har koncernen använt det goda kassaflödet från den löpande verksamheten till att 
am01tera av sina långfristiga skulder samt investerat i verksamheterna. Under 2018 har utnyttjandet 
av checluäkningskrediten minsl<at med o,8 mkr och behällningen i kassan har ökat med 10,7 mkr i 
koncernen. 



6.2 Årsrapporter för elnät och fjärrvär111e 
Elnäts- och fjärrvärmerapporter för 2017 har upprättats under våren 2018. Dessa har granskats av 
PwC och lämnats in i tid. PwC kommer i enlighet med tidigare års tidsplan att granska elnäts- och 
fjärrvärmerappmterna för 2018 under våren 2019. 

Sammanfattning 

De sammanfattande synpunkterna för 2018 är att vi inte har någon anledning till anmärkning mot 
huruvida bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, tillfredsställ
ande sätt och om den interna kontrollen är tillräcldig. Vi har inte heller någon synpunkt på bolagets 
agerande i förhållande till det kommunala ändamålet med verksamheten. 

Vi avlämnar dädör en granslcningsrapport utan anmärkningar. 

Sala den 20 mars 2019 

{;l_åJtMl_ ~ fft~ 
Sven-Erik Eriksson Anders Dahlström 
Lekmannarevisorer utsedda av Sala och Heby Kommun. 

Med biträde av: 

~ 
Markus Nyström 
PwC 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Sala Silvergruva AB (publ), arg.nr 556333-0207 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sala Silvergruva AB (publ) för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avse!;lnden rättvisande bild av Sala Silvergrnva AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelseu är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Sala Silvergruva AB 
(publ). 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört 1·evisione11 enligt Intemational Standards on Audi ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Värt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Sala Silvei'grnva AB (pub!) enligt god rcvisorssed i Sverige ocl1 har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisio11sbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens oclz verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fmtsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra nägot av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mäl är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är eu hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
~ visien~n utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 

/ Om en såda!l,finns. ~elaktighetcr_ka1~ uppstå P.~ g:_und av.oegentligheter ell~r misstag och anse~ vara väsentliga 
' om de enskilt eller-hilsamnll!ns r1ml!fil!!.l kn.11..fo1yantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 

grnnd i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: ww,v.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport 0111 andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vl\r revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Sala Silvergruva AB (publ) för är 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 

,G eller förlust. 
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Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Gnmdför uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Värt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förh1\llande till Sala Silvergruva AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och 
har i öviigt fullgjmt vått yrkesetiska ansvar eiiligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsmt, omfattning och risker ställer pli storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att b_olagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de 1\tgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vå1t uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på nägot annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vå1t 
n ttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rcvisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Sala den .q' april 2019 

ricewaterhouseCoopers AB 
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Lekmannarevisorernas granslmingsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

GRANSKNINGSRAPPORT 
Till årsstämman i 

Sala Silvergruva Aktiebolag 

Org nr 556333-0207 

Jag har granskat Sala Silvergrnva Aktiebolags verksamhet för Ar 2018. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
evenh1ella ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisoremas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

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

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

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

Bolaget redovisar per 2018-12-31 ett eget kapital på 2 444 tkr. Om det egna kapitalet 
t1nderstiger 750 tkr är mer än 50 % av aktiekapitalet förbrukat och sitt1ation för 
kontrollbalansräkning uppstår. 

St;yrelsen måste vara mycket uppmärksam för bolagets ekonomiska situation framgent'. 
Kostnadema måste reduceras alternativt så måste intäkterna ökas för att bolaget inte 
fortsatt skall vara beroende av kapitaltillskott från ägarna. 

Utifrån ovanstående rekomenderar vi styrelsen och VD att skyndsamt arbeta fram 
tillsammans med ägarna en strategi för bolagets utveckling som är ekonomsikt hållbar och 
som utvecklar verksamheten utifrån ägarnas önskemål och ambition. 

Sala den (,f april 2019 

Av kon)mtmfullmäktige i Sala kommun utsedd lekmannarevisor 



Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Salabostäder Aktiebolag 
Org m 556352-0500 

Jag har granskat verksamheten i Salabostäder Aktiebolag för räkenskapsåret 2018. 

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i 
ko11Ununal verksamhet. Granskningen har genomfö1is med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Samplanering har skett 
med bolagets auktoriserade revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Jag anser att de revisions bevis jag inhämtat är tilh"äckliga och ändamålsenliga som grund 
för mina uttalanden nedan. 

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

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

Sala den april 2019 

Elisabeth Nilsson 
Lekmannarevisor 



Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Salabostäder Aktiebolag 
Org m- 556352-0500 

Jag har granskat verksamheten i Salabostäder Aktiebolag för räkenskapsåret 2018. 

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

Granskningen har utfö1is enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Samplanering har skett 
med bolagets auktoriserade revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Jag anser att de revisionsbevisjag inhämtat är tilkäckliga och ändamålsenliga som grund 
för mina uttalanden nedan. 

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

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

Sala den/<g april 2019 

f 

:z_ v.~Jlw Ya~~ 
;Jf~~th Nilsson 

Lekmannarevisor 
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Granskningsredogörelse - Salabostäder Aktiebolag 
Lekmannarevisorns granskning av Salabostäder Aktiebolag (org nr 556352-0500) för 
verksamhetsåret 2018 presenteras i det följande. 

1. Uppdragets omfattning 
Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens 10 kapitel. 

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

Lelanannarevisorn skall följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida de 
inte strider mot lag, bolagsordning eller god sed. 

Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till 
bolagsstämman. Granslmingsrapporten skall lämnas till bolagets styrelse senast tre 
veckor före bolagsstämman. 

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

2. Samverkan 
Lelanannarevisorn samt den valde auktoriserade revisorn har samverkat i revisionen för 
att utnyttja de samlade resurserna för att åstadkomma en kvalitativ och effektiv revision. 

Genom att göra en gemensam planering, granskning samt rapportering så har de samlade 
revisionsresurserna använts effektivt, vilket givit samordningsvinster för revisionen 
totalt. 

3. Planering 

3 avis 

Under året har företagsledning, revisor och lekmannarevisor sammanträffat, för att 
diskutera bland annat revisorernas planering och genomförda granskning, bolagens 
utveckling samt arbetsformerna för lekmannarevisorn. Lekmannarevisorns planering har 
dokumenterats i ett planerings-PM. 

Lekmannarevisorn har i ägardirektivet fått ett särskilt uppdrag att granska om bolaget 
följer gemensamma styrdokument och om bolaget genomfört optimeringar i bolagets 
verksamhet som varit till nackdel för kommunen som helhet. Lekmannarevisorn ska i sin 
granskningsrapport uttala sig om utfallet av denna granslming samt uttala sig om 
bolagets utveclding i förhållande till uppställda mål. 

Den prioritering av granskningen vi gjort har utmynnat i att vår insats under 2018 i 
huvudsak har inriktats på att konstatera huruvida bolaget har förutsättningar och 
ramverk som knyter an till det kommunala ändamålet med verksamheten. 
Granslmingsområden har valts utifrån bedömd väsentlighet och risk. 
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4. Uppföljning och granslmingsinriktning - Granskning av 
ändamål 

5.1 Bolags·ordningen 

4av15 

Är bolagsordningens beskrivning av föremålet för bolagets verksamhet, 
angivet till sin art, samt beskrivningen av ändamålet med verksamheten så 
utformat att det inte räder tveksamheter angående vilken verksamhet som 
bolaget skall bedriva? Är bolagsordningen anpassad till kommunallagens 
krav? 

Salabostäders bolagsordning (senast ändrad 2011-05-30) beskriver följande: 

§ 3. F3remål för bolagets verksamhet 

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksam het 
att h1om Sala kommun k9pa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande 
kollektiva anordningar. 

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med Iakttagande av kommunallagens 
lokal!serlngsprlnclp främja bostadsförsörjningen I Sala kohlmun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och Inflytande I bolaget. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Föremålet är väl formulerat och ändamålet är beskrivet så att det inte råder några 
tveksamheter om vilken verksamhet som bolaget skall bedriva. Bolagsordningen bedöms 
vara anpassad till kommunallagens krav samt till Lagen om allmännyttiga kommunägda 
bostadsaktiebolag. 

Utifrån vår granskning genom läsning av protokoll, löpande granskning samt 
bokslutsgranskning har vi inte påträffat något som tyder på att bolaget inte följer 
bolagsordningen. 
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5.2 Komn1unallagen 

Im-yms den verksamhet som överlämnats till bolaget inom ramen för den 
kommunala kompetensen och övl'iga regler (självkostnads-, likställighets-, 
lokaliseringsprincipcn) enligt kommunallagen. 

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

Enligt bolagsordningen skall bolaget bereda kommunfullmäktige i Sala kommun 
möjlighet t1;1 ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt fattas. 

Vi har i vår granskning ej funnit några avvikelser avseende det ovan beskrivna. 

5.3 Ägardii·ektiv och företagspolicy 

5av15 

Inryms ändamålsbeskrivning i bolagsordningens motsvarande beskrivning. 
Är ägardirektiven fastställda på bolagsstämma? Är dessa beskrivningar 
utformade på ett sådant sätt att de är entydiga och utgör ett hjälpmedel för 
styrelsen vid styrning av verksamheten? 

Kommunfullmäktige har den 27 maj 2013 beslutat om ägardirektiv för bolaget. Direktivet 
faststä1ldes på bolagets årsstämma den 10 juni 2013. Ägardirektivet gällde fram till och 
med 2016 och efter det har inte något nytt antagits i Kommunfullmäktige. Fram tills att 
ett nytt ägardirelctiv kommer följer Salabostäder Akti~bolag det gamla. I ägardirektivet 
anges dels att bolaget, i den mån det går att förena kommunens vilja med föremålet som 
anges i bolagsordningen, 

• ska utgå från att rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Salabostäder AB 
är kommunens verktyg för att uppnå detta välfärcismål. 

• ska verkställa bostadspolitiska beslut till exempel vad gäller att t1ygga den framtida 
bostadsförsö1jningen, verka för integration samt ökad valfrihet och inflytande i 
boendet. 

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

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

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

Bolaget förväntas aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet samt att målsätta 
denna del av verksamheten och slutligen avrapp01tera sin måluppfyllelse i 
årsredovisningen. 

Beträffande de ekonomiska målen så anger ägarna att bolagets soliditet ska uppgå till 
minst 10 % ål' 2020 och att bolagets avkastning ska uppgå till 5 %. Avkastningen mätt 
som bruttovinsten justerad till normalt underhåll i förhållande till bokfört värde på 
fastigheterna. 
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som bruttovinsten justerad till normalt underhåll i förhållande till bokfört värde på 
fastigheterna. 

• Utfallet för 2018 visar på en soliditet om 15,3% (15,0 ). 

• Bolaget hanterar sitt miljöåtagande i ett separat kapitel. Där framgår att bolaget under 
året påbörjat utbytet av fjärrvärmenätet samt byte av undercentraler. 

• Antalet vakanta lägenheter varierar under året med redovisas i årsredovisningen till 9 
st (4). 

Se även kapitel 6. 

5.4 Affårsplan 

6 av15 
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Salabostäders bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål. 

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att 
inom Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyl'a ut och förvalta fastigheter 
eller tomtl'ätter tned bostäder, afjäl'slägenheter och därtill höl'ande kollektiva 
anordningar. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt syfte och med 
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsö1jningen i 
Sala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande 
i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

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

Det är styrelsen som gör ett förslag på affärsiden och affärsplan. 
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På styrelsemötet 2015-11-19 har styrelsen fastslagit en affärsplan som ska gälla från och 
med 2016. 

5. Granslming av verksamhetens ekonomiska resultat, 
effektivitet och kvalitet 

5.1 Ekonomiskt resultat 
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 15 465 tkr (17 087 tkr). Bolagets budget 
och prognosarbete har i likhet med föregående år fungerat väl. Vi rekommenderar att 
bolaget fortsätter med utvecldingen av rutiner för löpande uppföljning och avstämning 
samt fortsätter med att upprätta prognoser för att löpande kunna följa bolagets resultat 
och ställning. 

5.2 ·Nyckeltal/Jä:mförelsetal 
Tillämpas uppföljning av strategiskt viktig information för verksamheten 
genom nyckeltal såväl över tiden som jämförelse med andra företag. 

Bolaget jämför sig löpande med nyckeltal från SABO. Detta sker genom att bolaget 
erhåller en rapport där bolagets egna nyckeltal kan jämföras mot andra bolag. Dessa 
nyckeltal följs upp och analyseras. 

Bolaget har sedan år 2010 arbetat aktivt med att värdera sitt fastighetsbestånd utifrån 
fastigheternas kassaflöde. Värderingen visar den ensldlda fastighetens kassaflöde samt 
hela fastighets beståndets kassaflöde. Även värderingen 2018 visar att det inte finns ett 
nedskrivnings behov för det samlade fastighetsinnehavet. 

5.3 Budget och flerårs.prognos 

7av15 

Finns rutiner för upprättande av budget och prognoser med uppföljningar? 
Är säkerheten i budget och prognoser tillfredsställande? 

Bolaget gör budget årsvis. Olika personer är inblandande i budgetarbetet, telmiskt chef 
gör budget för reparationer, underhåll, taxebundna kostnader mm, förvaltningschef 
budgeterar, lägenhetsunderhåll samt förvaltningskostnader, löneansvarig budgeterar 
lönekostnader och ekonomichef budgeterar resterande poster. 

Budget för 2019 har i likhet med tidigare år lagts fram på decembermötet. Bolaget följer 
löpande upp budget mot utfall. Genomgång sker löpande på styrelsemötena. 

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

Substansgranskning av resultaträkningen samt granskning av bolagets budgetuppföljning 
har skett. Bolaget bedöms ha goda rutiner för upprättande av budget och uppföljningar. 
Avvikelserna mot budget har kontrollerats och bedöms vara rimliga. 
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6. Granskning• av intern kontroll 

6.1 Organisation och bokf'o1·ing 

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

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

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

att bolaget har en riktig och fullständig redovisning 
att bolagets resurser disponeras enligt företagsledningens intentioner. 

Under året har vi genomfört en fördjupade granskning av den interna kontrollen 
avseende bland annat, skatter och avgifter, investeringar, intäkter, inköp, finanshantering 
och bolagets representation. 

Syftet med årets granskning har varit att, kontrollera och verifiera att de övervakande 
kontroller som identifierats är i drift och anses tillfredsställande. 

6.2 System för internkontroll 

8 av15 

I Finns ändamålsenligt system för intern kontroll? 

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

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

Bolaget har sedan tidigare dokqmenterat flöden och rutinbeskrivningar för att bolagets 
rutiner skall kunna följas av en ersättare. I flödes beskrivningarna ingår även de kontroller 
som sker av bolaget. Vi har under året granskat, utan anmärlming, bolagets kontroller i 
utvalda väsentliga flöden. Ny flödesprocess finns framtagen avseende redovisningen till 
följd av nytt redovisningssystem. 

Bolaget har genomöfrt uppföljningar att den interna kontrollen fungerar i olika områden 
(representation, attest, lönehantering, hyresavisering, etc.). Stickprov samt slutsatser 
dokumenteras som bilagor till styrelseprotokoll. Utfallet av den granskningen är att 
bolaget i allt väsentligt har goda rutiner och kontroller. 

På styrelsemötet 2018-12-19 beslutades att godkänna genomförd internkontroll. 

Vi anser att bolaget har god intern kontroll samt överlag bra rapportering till styrelsen. Vi 
tycker att det är bra att bolaget fortsätter arbetet med bedömning av de olika processerna 
avseende den interna kontrollen. 
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6.3 Attestinstruktion/ clelegationsorclning 

I Finns ändamålsenlig attcstinstruktion/ delegationsordning? 

Styrelsen fastställde en ny delegationsordning, attestinstruktion och attestlista på mötet 
2017-11-23. 

Kontroll av attester har gjorts på leverantörsfakturor under året. Vi har inget att anmärka 
utifrån denna granskning. 

Granskningen medförde inga iakttagelser. 

6.4 Styrelsens uppgifter och arbetsordning 
Är av styrelsen beslutad arbetsordning, VD-instruktion och 
rapportinstruktion ändamålsenliga och avpassade till företagets behov och 
förutsättningar. 

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion är till synes ändamålsenliga och fastställda 
på styrelsemöte. På mötet 2017-11-23 fastställdes dokumenten för 2018 och på mötet 
2018-11-22 fastställdes motsvarande dokument för 2019. 

6.5 Skatter och avgifter 
Granslrning av bolagets 1;utiner avseende redovisning och betalning av 
arbetsgivaravgifter, personalens källskatt, mervärdesskatt samt F-skatt. 

Under året har vi granskat bolagens rutiner avseende redovisning och betalning av 
arbetsgivaravgifter, personalens källskatt, mervärdesskatt samt F-skatt. 

Vår granskning har ej föranlett några kommentarer och vi bedömer att bolagens rutiner 
och redovisning för skatter .och avgifter fungerar tillfredsställande. 

6.6 Investeringar och 1nateriell'a anläggning~til'lgångar 

9 av15 

Granskning för att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och 
hantering lu·ing investeringar i materiella anläggningstillgångar sker med en 
tillfredsställande kontroll, riktighet och att endast alrtiverbara kostnader 
balanseras. 

Under året har en uppföljande internkontrollgranskning skett för att kontrollera och 
säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring investeringar fortsatt sker med en 
tillfredsställande kontroll, riktighet och att endast aktiverbara kostnader balanseras samt 
att inte resultaträkningen belastas med kostnader som enligt god redovisningssed borde 
aktiveras. 

Överlag bedöms hanteringen tillförlitlig, med goda uppföljningsrutiner vilket gör att 
evenhiella differenser mellan budget och utfall identifieras. Det har inte i vår revision 
framkommit något som tyder på att väsentliga brister finns. 
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6.7Löner 
Granskning för att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och 
hantering lcring löneredovisningen sker med en tillfredsställande kontroll 
och riktighet. 

Under året har en uppföljande internkontrollgranskning skett för att kontrollera och 
säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring löner fortsatt sker med en 
tillfredsställande kontroll och riktighet. Vi har granskat bolagets rutin för lön samt 
bolagets kontroller. Bolagets kontroller har testats genom stickprov. Rutiner och 
kontrollmoment är oförändrade jämfört med föregående år. Granskade attestrutiner 
föranleder inga anmärkningar. 

Rutinen som helhet fungerar enligt vår bedömning tillfredsställande. 

6.8 Intäkter och kundfordringar· 
Granskning för att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och 
hantering lcring intäktsredovisningen och kund.fordringarna sker med en 
tillfredsställande kontroll och riktighet. 

Under året har en uppföljande internkontrollgranskning skett för att kontrollera och 
säkerställa att bolagets rutiner och hantering kdng intäktsredovisningen och 
kundfordringarna fortsatt sker med en tillfredsställande kontroll och riktighet. 

Verifiering har skett av bolagets rutiner och redovisning genom substansgranskning samt 
analytisk kontroll av intäktsposter. Vår bedömning är att rutinen i allt väsentligt fungerar 
väl. 

Utifrån utförd granslming är vår bedömning att risken för väsentliga fel är begränsad. 

6.9 Inköp och leverantörsfakturor 

10 av 15 

Granskning för att kontl·ollera och säkerstäila att bolagets rutiner och 
hantering kring inköpsredovisningen och leverantörsskulderna sker med en 
tillfredsställande kontroll och riktighet för att samtliga skulder skall 
medtages och till korrekta värden. 

Under året har en uppföljande internkontrollgranskning sk;ett för att kontrollera och 
säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring inköpsredovisningen och 
leverantörsskulderna fortsatt sker med en tillfredsställande kontroll och riktighet för att 
samtliga skulder skall medtagas och till korrekta värden. 

Rutinen avseende leverantörsfakturor fungerar tillfredsställande och är ändamålsenlig. 
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6.10 Finanshantering/Finanspolicy 

Tillämpar företaget en av styrelsen fastställd finanspolicy som till sin 
omfattning och detaljeringsgrad är anpassad till företagets behov? 

Kontrollera huruvida bolaget följer den av styrelsen fastslagna finanspolicyn 
och om policyn är ändamålsenlig. · 

Bolaget har ett säkringsdokument som reglerar hur bolaget får arbeta med sin 
finanshantering. 

I detta dokument framgår: 

• Räntehantering skall syfta till att minska riskerna och genomföras med en 
konservativ grundsyn 

• Syftet är inte b:adingverksamhet 

• Ko1tsiktiga spekulativa inslag skall inte förekomma. 

• Säkringsinstrumentens volym skall inte överstiga de säkrade posternas volym 

• Räntebindriingen med hjålp av räteswapar skall eftersträva att uppnå samma 
effekt som om krediterna var bunda som lån med fast ränta. 

Enligt policyn ska den revideras minst årligen. Dokumentet innehåller en Finanspolicy, 
ett Reglemente och en Risldnstruktion. 

Enligt riskinstruktionen: 

• Enskild långivare bör ej reptesentera mer än 50 % av den totala lånevolymen, 
Undantag kan göras för Kommuninvest. 

• Minst 3 långivare bör eftersträvas. 

• Ränteswapar är ett tillåtet instrument. 

I samband med bokslutet så konstateras att bolaget använder ränteswapar för att hantera 
sin ränterisk. Bolaget har skulder till en långivare, Kommuninvest. 

Bolagets finansiella position och situation kommuniceras löpande till styrelsen. 

6.11 Representation och sponsring 

11 av 15 

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

Bolagets externa representationskostnad föi• året uppgår till ca 26 tkr (18 tkr). Kostnaden 
bedöms inte vara betydande i förhållande till bolagets storlek. 

I samband med bolagets egna internkonh·ollarbete har representationen kontrollerats. 
Den sammanfattande bedömningen är att "Kontrollen visar att rutinen kring extern och 
inter representationfungerar tillfredsställande." 

Bolagets VD har ett kort vars inköp faktureras till bolaget. Fakturan attesteras av bolagets 
styrelseordförande. Därtill innehas ytterligare ett begränsat antal kort av. Deras ko1tinköp 
attesteras av VD. 
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6.12 IT - Säkerhet 
I vår granslming ingår att bedöma om bolagets IT - säkerhet är 
tillfredställande 

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

Bolaget har fortfarande avtal med Sala kommun avseende administration och support av 
IT:..verksamheten vid Salabostäder. I och med detta sköter kommunen backuperna, vilka 
tas dagligen på redovisningssystemen samt på servern. Servrarna finns i ett brand och 
vattensäkert rum. 

Supportavtal finns med programvaru.bolagen, för hjälp vid eventuella problem med 
programmen. 

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

Det finns två nivåer av behörighet på servern. Upphandlingar och sekretess- samt 
originaldokument finns under en del av servern som heter ledningsgruppen och den har 
endast ledningsgruppen tillgång till. 

Vi bedömer bolagets IT-säkerhet som fortsatt god. 

6.13 Försäkringar 
I vår granslming ingår att bedöma om bolagets försäkringsskydd är 
tillfredsställande, 

Det har inte framkommit något som tyder på att bolagens försäkringsskydd är 
undermåligt. Samtliga lol~al- och bostadsfastigheter är försäkrade till fullvärde. 

6.14 Slutgiltig bedömning 
Vår bedömning är att bolagets interna kontroll är god. 

12 av 15 
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7. Offentlighetsprincip.en, offentlig upphandling mm 

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

Bolaget följer kommunens styrdokument och sin egen process som senast reviderades 
2007. I detta kan utläsas att VD ansvarar för kontakten med media. Skulle ärendet beröra 
VD så ska kontakten vara med Förvaltningschef eller Ekonomichef. Facklig företrädare 
får ha kontakt med media efter samråd med sina medlemmar. Det har inte framkommit 
något som påvisar att rutinen inte följs eller skulle vara eftersatt. 

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

7.2 Offentlig upphandling 
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Finns en upphandlingspolicy och uppfyller den kraven enligt LOU eller 
tillförsälu·as på annat sätt att LOU följs? 

Bolaget har en rutinbeskrivning för upphandling. För att följa LOU anlitar polaget en 
konsult. Bolaget använder sig av HBV och HIFAB som sköter hela processen av offentlig 
upphandling. 

Vid årets granskning har det inte framkommit något som avviker från detta. 

Under året har ett flertal upphandlingar genomfö1ts. Allt synes hanterat i enlighet med 
LOU. I samtliga granskade fall hade extern hjälp erhållits för att handha själva processen 
kring upphandlingen. 

Vår granskning påvisar inga brister och vår bedömning är att bolaget följer LOU vid 
upphandlingar. 
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7 .3 Särskilt uppdrag av ägarna. 
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Mål 

Lekmannarevisorn har i ägardirektivet som beslutades av 
kommunfuilmäktige den 27 maj 2013 fått ett särskilt uppdrag att granska om 
bolaget följer gemensamma styrdolrnment och om bolaget genomfört 
optimeringar i bolagets verksamhet som varit till nackdel för kommunen 
som helhet. 

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

Vi har i vår granskning inte funnit något i bolagets verksamhet som varit till fördel för 
bolaget och samtidigt till väsentlig nackdel till kommunen eller något bolag som 
kommunen har ett betydande ägande i. 

Beträffande bolagets efterlevnad av gemensamma styrdokument så kan det konstateras 
att det vore fördelaktigt om kommunen kunde konkretisera och tydliggöra, vilka utav 
kommunens strategier och policys som gäller för bolaget samt att kommunen tydliggör på 
villcet sätt de förväntar sig återrapportering avseende bolagets efterlevnad eller avsteg av 
dessa. 

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

Nuläge Kommentar 

Soliditeten ska 
uppgå till minst 10% 
år 2020. 

Bolagets soliditet uppgår i 
bokslutet till 15,3% (15,0) 

Målet är uppfyllt. 

Direktavkastningen* Uppgår till 4,94 % (5,17). 
ska vara5%. 

Minska energi
forbrulcningen med 
20%från 2007till 
2016. 

(Resu,ltatet är inte justerat for 
normalt underhåll.) 

Minskning med 15,6% tom år 
2014, under året påbö1jades 
utbytet av .fjärrvärmenätet på 
bostadsområderna 
Jakobsberg och Bryggeriet 
samt utbyte av 
undercentraler. 

Målet bedöms uppfyllt då 
bruttovinsten ejjusterats med 
normalt underhåll. 

• Bolaget utvecklas i rätt 
riktning. Bolagets bedömning 
är att målet kommer att 
uppnås. 

*) Direktavkastningen definieras i ägardirektivet till (bruttovinsten justerad till normalt 
underhåll i förhållande till bokfört värde på fastigheterna.) 
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8 . Samn1anfattning 

15 av 15 

De sammanfattande synpunkterna för 2018 är att vi inte har någon anledning till 
anmärkning mot huruvida bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den intetna kontrollen är tillräcklig. Vi 
har inte heller någon synpunkt på bolagets agerande i förhållande till det kommunala 
ändamålet med verksamheten. 

Vi avlämnar därför en granskningsrapport utan anmärkningar. 

Sala den/Japril 2019 

l&iit:.M~ 
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 

Biträde: 

Maitin Byman 
PwC 




