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Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårs
rapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas 
bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

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

Prognosen indikerar att kommunen kommer att klara balanskravet 2020, dock kom
mer kommunen, enligt upprättad prognos, att ha ackumulerade ej återställda nega
tiva balanskravsresultat om 50,7 mnkr vid årets slut. 

• 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 är delvis förenligt 
med de av fullmäktige fastställda målen i budget 20 20. 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende verksamheten är delvis förenligt med de 
av fullmäktige fastställda målen i budget 2020. 

• Balanskravet bedöms vara uppfyllt för 2020 . 

• Vi har inte i granskningen funnit någon beskrivning av vilka åtgärder kommun
styrelsen kommer att vidta för att förbättra måluppfyllelsen till årsskiftet. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2020-01 -01 - 2020-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 
revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga 

Har delårsrapporten 
upprättats enligt 
lagens krav och god 
redovisningssed? 

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

Kommentar 

Uppfyllt 

Grundat på vår översiktliga 
granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att 
delårsbokslutet för 2020 inte, i allt 
väsentligt, är upprättad i enlighet 
med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

Bedömningen i delårsrapporten är 
att balanskravet kommer att 
uppfyllas för år 2020. Dock 
kommer kommunen, enligt 
upprättad prognos, att ha 
ackumulerade ej återställda 
negativa balanskravsreslutat om 
50,7 mnkr vid årets slut. 

Delvis uppfyllt 

Grundat på vår översiktliga 
granskning av delårsrapportens 
återrapportering har det inte 
kommit fram några 
omständigheter som ger oss 
anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de 
finansiella mål och 
verksamhetsmål som fullmäktige 
fastställt i budget 2020. 

Ett av fem finansiella mål samt 
fem av nio verksamhetsmål 
prognostiseras att uppfyllas. 

0 
0 

0 
0 
0 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 
ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Avgränsning och Metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31, 

• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 

väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-07 och 

fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-10-26. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef, controller och 

redovisningsekonom. 
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Iakttagelser och bedömningar 
Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till 44,9 mnkr (29, 1 mnkr) . Styrelsen har överlämnat rapporten inom 

lagstadgad tid till fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade under 2018, KF § 122, att frångå huvudregeln i Rådet för 
kommunal redovisnings (RKR) information om redovisning av rivnings- och 
saneringsutgifter och aktivera dessa utgifter som markanläggning istället för att de 
kostnadsförs direkt. 

Sala kommun har erhållit ca 41,6 mnkr i stöd från staten för att stärka välfärden m.a.a. 
Covid-19. Detta stöd har periodiserats fr.o.m. utbetalningsdatum och under resterande 
månader under året trots att RKR anser att det är rimligt att det extra generella 
statsbidraget fördelas schablonmässigt med 1 /12 per månad över räkenskapsåret. 

I delårsrapporten prognostiseras årets resultat uppgå till 15,5 mnkr och årets 

balanskravsresultat till 8,8 mnkr. Ej återställda negativa balanskravsresultat uppgick vid 

2020 års början till 59,5 mnkr, varav 36,6 mnkr avser 2018 års negativa resultat. 

Prognostiserat balanskravsresultat medför att endast 8,8 mnkr av budgeterade 18,3 

mnkr kan återställas under 2020. Detta innebär att resterade 9,5 mnkr samt återstående 

18,3 mnkr av 2018 års negativa resultat måste återställas senast år 2021. 2019 års 

negativa resultat om 22,9 mnkr måste återställas senast år 2022. Nedanstående tabell 

visar detta. 

• I ' - __, • ,:, ~ • ,. -, 'f ,. ' 

18 ack ej återställda negativa resultat 

- varav från år 2018 

- varav från år 2019 

Budgeterat återställande 
- varav från år 2018 (återställs senast 2021) 

- varav från år 2019 (återställs senast 2022) 
-------- - - --- -- - -

UB ack ej återställda pegativa 

balanskravs resultat 

Bedömning 

Budget 2020 Prognos 2020 

-59,5 mnkr 
-36 ,6 mnkr 
-22,9 mnkr 

18,3 mnkr 
18,3 mnkr 

-41,2 mnkr 

-59,5 mnkr 
-36,6 mnkr 
-22,9 mnkr 

8,8 mnkr 
8,8 mnkr 

-50,7 mnkr 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för 2020 inte, i allt väsentligt, är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 

Dock kommer kommunen, enligt upprättad prognos, att ha ackumulerade ej återställda 

negativa balanskravsreslutat om 50,7 mnkr vid årets slut. 

pwc . 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument fö r perioden 2020-2022 innehållande 

ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020. I nedanstående 

tabeller ges en återredovisning av kommunstyrelsen bedömning av förväntad 

måluppfyllelse till årets slut. 

Arets resultat, % av skatter och bidrag 

Skatter och bidrag, förändring % 

Nettokostnader, förändring % 

Nämnderna ska bedriva verksamhet inom 

beslutade anslag , avvikelse mnkr 

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 

Målet bedöms 
bli uppfyllt 

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 

1----------- ------- ------- -·------- ---

Nämndernas externa intäkter i förhållande till 

externa kostnader, % 

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 

Av redovisningen framgår att ett av fem finansiella mål prognostiseras att uppfyllas. 

· Perspekti~ Hål~b~rt~~~'mhä)I~ _.,:·\~·:_.:•:., .. ,~ ": · · '<'.·;,-_,. ·. · · :Förväntad · , · · : 
· . · · .-- : . : · '• · · måluppfyllelse 

. . . , . : :··. :.>·. '., > · .; , v_id ~rets·slut . :. 

Växande Sala 

Sala kommuns folkmängd har minskat med 49 

personer under första halvåret. 
Försämrad placering i Svensk Näringslivs ranking 

Långsiktig socialt hållbar utveckling 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB 

vartannat år. Under-sökningen sker under 

hösten. 
Salas placering på "Fokus" ranking av kommuner 
som en bra plats att bo på har sjunkit från plats 

151 till 252. 
----- - --- ---

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 
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Långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

Andelen miljöbilar ökar i kommunorganisationen 

och andelen ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamheter bedöms ligga på samma nivå som 
tidigare. 

Nöjda medborgare och brukare 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB 
vartannat år. Undersökningen sker under hösten. 

God service av hög kvalitet 

Andelen elever som lämnar grundskolan med 
behörighet att söka gymnasieskolans nationella 

program minskar. Indikatorerna för Vård och 

omsorg pekar på delvis må/uppfyllelse. 

Påverkan och inflytande för kommunens 

medborgare 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB 

vartannat år. Undersökningen sker under hösten. 

Målet bedöms 
bli uppfyllt 

Målet bedöms 
bli uppfyllt 

Målet bedöms 
bli delvis uppfyllt 

Målet bedöms 
bli uppfyllt 

· Perspektiv Medarbetare • · Förväntad 
. . , . _, · · måluppfyllelse : 

. <, _ _.- .. _ . _ . : . _vid årets slut _\ 

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Prognosen för sjukfrånvaron är 7, 9 % och 

andelen skador/olycksfall/brott beräknas uppgå 

till 67 % vilket är en ökning jämfört med 

föregående år. 

Delaktighet och inflytande för medarbetarna 

Indikatorn mäts via medarbetarundersökning 

som görs vart tredje år. Senaste mätningen 

gjorde hösten 2019 och må/uppfyllelsen är 

bedömd utifrån den. 

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 

Målet bedöms 
bli uppfyllt 
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Tydligt och bra ledarskap 

Indikatorn mäts via medarbetarundersökning 

som görs vart tredje år. Senaste mätningen 
gjorde hösten 2019 och må/uppfyllelsen är 
bedömd utifrån den. 

Målet bedöms 
bli uppfyllt 

Av redovisningen framgår att fem av nio verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som 
fullmäktige fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som 

fullmäktige fastställt i budget 2020. 

7 



pwc 

2020-10-19 

Petra Ribba Anders Rabb 

Uppdragsledare Granskningsansvarig 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-67 40) (PwC) på uppdrag 
av Sala kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan . PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport. 
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