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Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens fi-
nansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen tillämpar dock en princip för han-
tering av exploateringsverksamhet som inte överensstämmer med god redovisningssed.
Hanteringen beskrivs öppet i årsredovisningen. Däremot framgår inte effekten på årets och
tidigare års resultat.

Vi har påtalat denna brist i flera granskningar avseende exploateringsverksamheten, men
kan konstatera att principen, att resultatredovisning sker först när projektet i sin helhet är
klart, fortfarande tillämpas i årsredovisningen 2009. Om god redovisningssed hade tilläm-
pats i bokslutet 2009 hade detta enligt vår bedömning haft en mindre påverkan på årets
resultat. Resultateffekten har främst uppkommit under tidigare år, 2006-2008.

Årets resultat bedöms därför som rättvisande men balansräkningen ger inte en helt rätt-
visande bild avseende tillgångar, skulder och eget kapital. Vi anser dock att Kommun-
fullmäktige bör godkänna årsredovisningen, eftersom årets resultat i allt väsentligt är rätt-
visande. Vi förutsätter att god redovisningssed tillämpas från år 2010 avseende redovis-
ning av exploateringsverksamheten.

Fullmäktige har i kommunplan 2009-2011 fastställt 27 övergripande mål inom sex områ-
den (visioner). Enligt skrivningar i förvaltningsberättelsen borgar dessa mål för god eko-
nomi och effektivitet. Det framgår däremot inte på ett tydligt sätt att dessa mål är de mål
som är förenliga med god ekonomisk hushållning enligt KL 8:1.

Samtliga (27) övergripande mål återrapporteras i förvaltningsberättelsen. Redovisningen
är strukturerad och tydlig. Av de 27 verksamhetsmässiga målen/uppdragen framgår av re-
dovisningen att 15 st har uppfyllts, 6 st inte har uppfyllts och att arbete pågår för 6 st.

Förvaltningsberättelsen innehåller en bra finansiell analys av vilken det framgår att kom-
munen klarat balanskravet liksom de finansiella målsättningarna. Vi delar kommunens
bedömning av att de finansiella målen uppfyllts.

Någon sammanfattande bedömning av graden av måluppfyllelsen för de övergripande
(verksamhetsmässiga) målen redovisas liksom tidigare år däremot inte. Det är således
svårt att utläsa om måluppfyllelsen kan anses vara tillräcklig för att en god ekonomisk
hushållning ska anses var uppfylld.

Av den redovisning som lämnas i årsredovisningen liksom i nämndernas verksamhetsbe-
rättelser bedömer vi graden av måluppfyllelse som i huvudsak god. Vi anser dock att be-
dömningen försvåras av att flertalet av målen avser hela mandatperioden och inte är fullt
ut mätbara.
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Sedan föregående år har kommunen anpassat sig till god redovisningssed och normgiv-
ning avseende RKR 15.1 och hantering av internränta, men fortfarande avviker kommu-
nen från god redovisningssed vid hantering av exploateringsverksamheten. För vidare läs-
ning se avsnitt 3.2.5 Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper.
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1 Inledning

1.3 Bakgrund

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner
och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kom-
munala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpli-
ga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredo-
visningens upprättande.

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

1.4 Revisionsfråga och metod

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-
munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen 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, verksamhetens fi-
nansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfal-
let i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

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

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med ba-
lanskravets regler?

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet
mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.
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Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning)

 resultaträkning

 kassaflödesanalys

 balansräkning

 sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-
misk hushållning som fullmäktige beslutat om.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt nämnder-
nas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. Denna redovisning
återfinns i nämndernas egna verksamhetsberättelser.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats
och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma
om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas
att årsredovisningen inte innehåller 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 årsre-
dovisningen. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än
här framförda felaktigheter kan förekomma.

2 Granskningsresultat

2.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

2.1.1 Förvaltningsberättelse

2.1.1.1 Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt över-
ensstämmer med kraven i KRL.

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



Granskning av årsredovisning 2009 Vallentuna kommun Slutex.
7

Under avsnittet ekonomisk översikt och analys beskrivs och redovisas balanskravet och
finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i det finansiella per-
spektivet. I avsnittet ”Nyckeltal i sammandrag” redovisas relevanta nyckeltal och mått för
kommunen åren 2005-2009. Fokus i förvaltningsberättelsen är liksom tidigare år bok-
slutsåret samt år 2008.

Händelser av väsentlig betydelse.
I förvaltningsberättelsen avsnitt ”Omvärldsanalys” samt i nämndernas verksamhetsberät-
telser beskrivs väsentliga händelser som inträffat under året och delvis efter räkenskaps-
året.

En känslighetsanalys har tagits fram avseende hur olika händelser (påverkade av omvärl-
den eller kommunens egna beslut) påverkar kommunens ekonomiska situation under
2010.

Förväntad utveckling.
I avsnittet ”Framtiden” redovisas vilka förväntningar och förutsättningar som finns för
kommande planperiod (2010-2013) med utgångspunkt i den ekonomiska situationen i ri-
ket och en snabbt växande kommun och vilka krav det kan ställa på kommunal service
m.m.

Förväntad utveckling inom de olika verksamhetsområdena redovisas i huvudsak i nämn-
dernas verksamhetsberättelser (”Verksamhetsberättelse nämnderna”).

Väsentliga personalförhållanden.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a,
d.v.s. frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt ålders-
indelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om
personalen i form av diagram.

Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verksamhe-
tens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföre-
tagen som i huvudsak överensstämmer med kraven i RKR 8.2. Se avsnitt 3.2.4 Samman-
ställd redovisning.

Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförplik-
telser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges föreskrifter om
förvaltningen av pensionsmedel.

I Vallentunas fall så har såväl avsättning som ansvarsförbindelse återlånats. Med återlå-
ning avses att dessa medel använts i den löpande verksamheten.
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Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamhe-
ten.

Nämndernas styrning och uppföljning
Hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med styrning och uppföljning framgår i viss
mån av förvaltningsberättelsen och mer fördjupat i kommunplan 2009-2011.
I kommunplanen framgår vidare att ett viktigt led i kommunens styrning är den regel-
bundna tertialuppföljningen enligt VASARU-modellen1. I dessa uppföljningar följs mål,
ekonomi och nyckeltal upp på nämndsnivå. Nämnderna ska följa upp såväl de kommun-
övergripande målen som de mål som nämnden själv fastställt. Nyckeltal och verksam-
hetsmått redovisas samlat i en särskild sifferredovisning som kommenteras av samtliga
nämnder och kommunstyrelsen. Denna uppföljning redovisas i särskilt dokument och in-
går inte i årsredovisningen.

Liksom tidigare år anser vi att uppgifter om utveckling, ekonomi, kvalitet och produktivi-
tet per verksamhet bör utvecklas i förvaltningsberättelsen.

Uppföljning av intern kontroll
Vidare är den interna kontrollen viktig ur många aspekter, bland annat för att förhindra
eller i vart fall minska riskerna att allvarliga fel och/eller oegentligheter inträffar. Vi be-
dömer att det i förvaltningsberättelsen bör lämnas en översiktlig redovisning om intern-
kontrollens status. En årlig utvärdering av internkontrollen skulle ge fullmäktige, kom-
munstyrelse och nämnder värdefull information. Den hjälper också till att hålla frågan om
den interna kontrollen levande.

Verksamhet i extern regi
I förvaltningsberättelsen finns en övergripande redogörelse för andelen verksamhet som
bedrivs i extern regi d.v.s. annan utförare än kommunen. Liksom tidigare år anser vi att
uppgifter om utveckling, ekonomi, kvalitet och produktivitet i jämförelse med verksamhet
som bedrivs av kommunen (egen regi) skulle öka informationsvärdet.

2.1.1.2 Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av årets
investeringar.

Årets investeringar uppgår till 106,7 mnkr jämfört med budget på 145,1 mnkr. Anlägg-
ningsbilagan har stämts av mot redovisningen. Avstämning har gjorts av investeringsredo-

1 VASARU-modellen (Vallentuna Sammansatta Resultat Uppföljning) är kommunens modell för ekonomi-

och verksamhetsuppföljning.
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visningen mot anläggningstillgångarna i balansräkningen och poster i kassaflödesanaly-
sen.

Nettoavvikelse i förhållande till årets budget redovisas på nämndsnivå. Liksom tidigare år
analyseras gjorda investeringar i förhållande till investeringsbudgeten i respektive nämnds
verksamhetsberättelse. Större investeringar redovisas i förvaltningsberättelsen i anslutning
till investeringsredovisningen som redovisas per nämnd.

I enlighet med föregående års förslag från revisionen redovisas ett antal större invester-
ingsprojekt med ursprunglig investeringskalkyl och utfall/prognostiserat utfall för åren
2009-2012. Inget av de redovisade projekten bedöms överskrida de ursprungliga invester-
ingskalkylerna. Tvärtom redovisas vissa överskott för de tre projekt som avslutats under
2009.

Vi anser att förvaltningsberättelsen innehåller en samlad redovisning av kommunens inve-
steringsverksamhet i enlighet med KRL kapitel 4.

2.1.1.3 Driftsredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur utfallet
förhåller sig till fullmäktiges budget. Driftsredovisningen visar i sammanfattning netto-
budget, kostnader, intäkter, nettoutfall samt nettoavvikelse för år 2009 med jämförelse
med 2008.

I förvaltningsberättelsen redovisas nämndernas kostnader fördelat på typ av kostnad. Det-
samma gäller intäkterna. Vidare analyseras större budgetavvikelser.

Nämnderna redovisar en positiv budgetavvikelse med +24,3 mnkr. Jämfört med den revi-
derade budgeten för 2009 som Kommunfullmäktige beslutade om i juni innebär utfallet att
nämndernas positiva avvikelse när denna besparing infriats uppgår till +12,1 mnkr.
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2.1.2 Balanskrav

Bedömning och iakttagelser

Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Resultatet vid
avstämning mot balanskravet uppgår till 22,8 mnkr.

Årets resultat enligt resultaträkningen 29,5 mnkr

- realisationsvinster -6,7 mnkr

= Justerat resultat

(Årets resultat enligt balanskravet)

22,8 mnkr

Kommunstyrelsen föreslår i årsredovisningen att 12,4 mnkr av justerat resultat i tabellen
ovan ska öronmärkas/sparas för framtida pensionsutbetalningar. Kommunfullmäktige be-
höver fatta ett särskilt beslut om att öronmärka dessa medel.

I årsredovisningen bör det ackumulerade medel som ”öronmärkts” respektive år framgå.
När medel ianspråktas bör detta utredas i not vid avstämning av balanskravet.

2.1.3 God ekonomisk hushållning

Bedömning och iakttagelser

Fullmäktige har i kommunplan 2009-2011 fastställt 27 övergripande mål inom sex områ-
den.

De övergripande målen har fastställts inom områdena (visionerna):

1. Tillväxt och utveckling
2. Stor valfrihet
3. Kunskap för livet
4. Den trygga kommunen
5. Välskött kommun med engagerade medarbetare
6. God miljö för en långsiktig hållbar utveckling

Enligt skrivningar i förvaltningsberättelsen borgar dessa mål för god ekonomi och effekti-
vitet. Det framgår däremot inte på ett tydligt sätt att dessa mål är de mål som är förenliga
med god ekonomisk hushållning enligt KL 8:1.
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Samtliga (27) övergripande mål återrapporteras i förvaltningsberättelsen. Redovisningen
är strukturerad och tydlig. Av de 27 verksamhetsmässiga målen/uppdragen framgår av re-
dovisningen att 15 st har uppfyllts, 6 st inte har uppfyllts och att arbete pågår för 6 st.

Förvaltningsberättelsen innehåller en bra finansiell analys av vilken det framgår att kom-
munen klarat balanskravet liksom de finansiella målsättningarna. Vi delar kommunens
bedömning av att de finansiella målen uppfyllts.

Någon sammanfattande bedömning av graden av måluppfyllelsen för de övergripande
(verksamhetsmässiga) målen redovisas liksom tidigare år däremot inte. Det är således
svårt att utläsa om måluppfyllelsen kan anses vara tillräcklig för att en god ekonomisk
hushållning ska anses vara uppfylld.

Vi kan konstatera att för flertalet av de kommungemensamma målen framgår att målen
inte uppfyllts och/eller att arbete pågår. Detta beror i de flesta fallen på att målen avser
hela planperioden 2009-2011 och inte är utvärderingsbara i samband med årsredovisning
2009.

Av den redovisning som lämnas i årsredovisningen liksom i nämndernas verksamhetsbe-
rättelser bedömer vi graden av måluppfyllelse som i huvudsak god. Vi anser dock att be-
dömningen försvåras av att flertalet av målen avser hela mandatperioden och inte är fullt
ut mätbara. Vi anser att en löpande uppföljning av verksamhetsmålen är en väsentlig del i
ett fungerande styrsystem.

2.1.3.1 Finansiella mål

Nedan redovisas måluppfyllelsen för de finansiella målen inom området tillväxt och ut-
veckling.

1. Kommunens resultat ska, under en femårsperiod, i snitt, uppgå till minst 2 procent
av den sammanlagda summan för skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet
är uppfyllt. Det genomsnittliga resultatet perioden 2005-2009 uppgår till 3,1 pro-
cent.

2. Skattekvoten2 ska under en femårsperiod, i snitt, uppgå till maximalt 98 procent.
Målet är uppfyllt. Skattekvoten uppgår till 96,9 procent.

3. Exploateringsverksamheten ska (över tiden) vara självfinansierad. Målet är upp-
fyllt. År 2009 gav de avslutade projekten ett överskott på 4,8 mnkr.

2 Skattekvoten = Nettokostnader inklusive finansnetto exklusive avskrivningar jämfört med skatteintäkter

och generella statsbidrag och utjämning.
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2.1.3.2 Mål för verksamheten

Nedan redovisas måluppfyllelsen för samtliga övergripande mål inklusive de finansiella
som redovisas i avsnitt 3.1.3.1.

Område Uppfyllt Arbete
pågår

Ej upp-
fyllt

Totalt

Tillväxt och utveckling
3

5 1 1 7

Stor valfrihet 3 - - 3

Kunskap för livet 2 1 1 4

Den trygga kommunen 2 2 1 5

Välskött kommun med enga-
gerade medarbetare

3 - 3 6

God miljö för en långsiktigt
hållbar utveckling

- 2 - 2

Totalt 15 6 6 27

2.1.4 Nämndernas redovisning av sitt uppdrag

Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina upp-
drag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för
den.

Vi har övergripande granskat att:

 redovisningarna är utformade i enlighet med kommunens anvisningar

 redovisningarna ger en rättvisande bild av verksamhetens utfall i förhållande till
fullmäktiges uppdrag.

Bedömning och iakttagelser

Samtliga nämnder har följt anvisningarna vad gäller den uppställning som krävs.

3 Varav tre mål avser de finansiella målen som redovisas under rubriken Finansiella mål.
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Vi bedömer att nämndernas redovisningar i allt väsentligt redogör för utfallet av årets
verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten.

Sammantaget bedömer revisionen att nämndernas verksamhetsberättelser har utvecklats
på ett positivt sätt, där möjligheten att utläsa i vilken utsträckning nämndernas målsätt-
ningar har uppnåtts är större. Vi anser dock att det finns en utvecklingspotential avseende
analys av ekonomi och nyckeltal genom att koppling mellan ekonomi, prestationer och
kvalitet kan utvecklas.

För vidare läsning se bilaga 1.

2.2 Rättvisande räkenskaper

2.2.1 Resultaträkning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat.
De avvikelser god redovisningssed som har noterats avseende exploateringsverksamheten
har enligt vår bedömning inte haft någon väsentlig påverkan på årets resultat. Se ytterliga-
re kommentarer balansräkningen.

De interna posterna har korrekt exkluderats i kommunens resultaträkning (externredovis-
ningen).

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år:

Resultaträkning, mnkr Utfall 2008 Utfall 2009

Förändring

ökning +

minskning -

Förändring

%

Verksamhetens intäkter 231,0 252,3 21,3 9,22%
Verksamhetens kostnader -1 327,8 -1 388,2 -60,4 4,55%
Avskrivningar -37,8 -39,4 -1,6 4,23%
Verksamhetens nettokostnader -1 134,6 -1 175,3 -40,7 3,59%
Skatteintäkter 1 010,6 1 039,7 29,1 2,88%
Generella statsbidrag och utjämning 148,0 160,3 12,3 8,31%
Finansiella intäkter 11,1 8,6 -2,5 -22,52%
Finansiella kostnader -2,2 -3,8 -1,6 72,73%
Resultat före extraordinära poster 32,9 29,5 -3,4 -10,33%
Extraordinära kostnader/intäkter 0,0 0,0 0,0
Årets resultat (förändring av eget kapital) 32,9 29,5 -3,4 -10,33%

Nedan redovisas avvikelse för resultaträkningens delposter: En analys av händelser, för-
ändrade redovisningsprinciper och ”opåverkbara” poster som haft väsentlig påverkan på
skillnaden mellan åren redovisas nedan.
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Resultatförsämringen jämfört med föregående år är -3,4 mnkr.

Från och med 2009 följer kommunen god redovisningssed (RKR 15.1) vad avser hanter-
ing av intern ränta. Detta har inneburit en minskning av de finansiella intäkterna med 2,0
mnkr jämfört med 2008. Jämförelsesiffrorna har däremot inte räknats om. Om god sed
hade tillämpats från och med 2008 hade resultatet varit 30,9 mnkr. Detta innebär att resul-
tatförsämringen mellan åren i stället för – 3,4 mnkr uppgår till -1,4 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 40,7 mnkr eller 3 % jämfört med före-
gående år

Nedan förklaras -39,0 mnkr av förändringen.

 Kommunen har jämfört med föregående år erhållit 12,1 mnkr mer i riktade statsbi-
drag. För mottagna flyktingar har kommunen erhållit ca 40,0 mnkr i statsbidrag,
vilket är en ökning med ca 7,2 mnkr jämfört med föregående år.

 Realisationsvinster vid försäljning av marktillgångar uppgår till 6,7 mnkr jämfört
med 1,5 mnkr föregående år. Resultatpåverkan med +5,2 mnkr mellan åren.

 Överskott i samband med markexploatering uppgår till 4,8 mnkr jämfört med 1,6
mnkr föregående år. Markexploateringar är Uthamra 1 och 2 och Bällstaberg
etapp1 (Bostadsexploatering sydöstra Vallentuna). Resultatpåverkan med +3,2
mnkr, mellan åren.

 Personalkostnaderna har ökat med 21,5 mnkr jämfört med föregående år.

 Köp av tjänster och verksamhet har ökat med 28,9 mnkr jämfört med föregående
år.

 Föregående år aktiverades det internt upparbetade projektet ”Vallentuna-Direkt”
som en immateriell tillgång i enlighet med RKR:s rekommendation 12:1. Viss
osäkerhet rådde redan föregående år huruvida det var en immateriell tillgång eller
driftskostnad, 5,9 mnkr. I samband med värdering av tillgången/projektet har be-
dömningen gjorts att detta projekt ökar servicenivån men inte kommer att påverka
ekonomin positivt. Resultatet har påverkats negativt med motsvarande belopp, -5,9
mnkr. En nedskrivning har gjorts med detta belopp.

 Årets pensionsavsättning inkl ränta uppgår till 8,1 mnkr att jämföra med 6,5 mnkr
år 2008. Detta innebär en resultatförsämring om 1,6 mnkr.

 Avskrivningarna har ökat med -1,6 mnkr.

Skatteintäkter
Uppbokad slutavräkning för skatteintäkterna för år 2008 (1,0 mnkr) och prognos 2009 (-
35,0 mnkr) uppgår i årets bokslut till -34,0 mnkr. I bokslut 2008 uppgick uppbokade slut-
avräkning 2007 (-1,8 mnkr) och prognos 2008 (-6,9 mnkr) till sammantaget -8,7 mnkr.
Skillnaden uppgår till -25, 3 mnkr som således har försämrat årets resultat. Samtidigt har
skatteintäkter ökat med +54,4 mnkr vilket förklarar den positiva resultatpåverkan med
+29,1 mnkr.
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Generella statsbidrag och utjämning
Bland de generella statsbidragen och utjämning ligger en sedan förra året den kommunala
fastighetsavgiften. Denna har ökat från 37,1 mnkr föregående år till 43,4 mnkr, eller +6,3
mnkr. Vidare påverkar inkomst- och kostnadsutjämningen resultatet positivt med +8,3
mnkr medan LSS-utjämningen och regleringsavgift/regleringsbidrag som påverkat resulta-
tet negativt med -2,3 mnkr. Sammantaget påverkas resultatet med +12,3 mnkr.

Finansiella intäkter
Att jämförelsesiffrorna för 2008 inte räknats om förklarar minskningen med -2,0 mnkr
mellan åren. Om god sed tillämpats skulle minskningen uppgå till -0,5 mnkr.

Finansiella kostnader
Resultatet har påverkats negativt med -1,5 mnkr genom att räntan på pensionsskulden har
ökat mellan åren.

Ovanstående poster innebär netto en resultatförsämring om ca -0,4 mnkr mellan åren,
d.v.s. förklarar merparten av den totala resultatförsämringen om -1,4 mnkr.

Övrigt

Efter genomförd granskning, periodiseringskontroll m.m. konstaterar vi att:

 Kommunen redovisar ett Po-påslag som varit för högt på de upplupna lönerna och
semesterlöneskuld. Skillnaden mellan det aktuella Po-pålägget och det Po-pålägg
som kommunen använt sig vid beräkning av upplupna löner och semesterlöneskul-
den innebär en positiv resultatpåverkan med ca 2,8 mnkr. Vi anser att kommunen
till kommande år ska använda sig av externt Po-påslag vid uppbokning av dessa
skulder.

 Poster överstigande 100 tkr som bokförts i december 2009 respektive januari 2010
har stickprovsvis kontrollerat för att säkerställa att dessa periodiserats korrekt. Inga
felaktigheter har noterats.

2.2.2 Balansräkning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen inte ger en helt rättvisande bild av tillgångar, skulder och
eget kapital. Detta eftersom tillgångarna i balansräkning har ett för lågt värde eftersom er-
hållna intäkter för exploateringsverksamheten har minskat tillgångens värde istället för att
bokföras som förutbetald intäkt eller resultatföras successivt. Detta påverkar även storle-
ken på eget kapital.
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Vår bedömning är att redovisade tillgångar exsisterar men är för lågt värderade på grund
av den princip för redovisning som kommunen tillämpar avseende exploateringsverksam-
heten. Vidare bedömer vi att skulderna existerar men att dessa eventuellt är för lågt värde-
rade med hänsyn till tillämpad redovisningsprincip för exploateringsverksamheten med
resultatföring först i samband med att projektet avslutas.

Nedan följer några noteringar i samband med granskningen av balansräkningen, under re-
spektive punkt framgår om redovisningen utgör en avvikelse:

 Mark som inte funnits upptagen i anläggningsregistret har sålts under året. Orsaken
till varför detta hänt har inte granskats ytterligare inom ramen för denna gransk-
ning. Avstämning mot fastighetsregister ger vid handen att marken tillhör kommu-
nen. Försäljningsbeloppet tillika realisationsvinsten uppgår till 6,7 mnkr.

 Kommunen har gjort en nedskrivning på projekt som benämns ”Vallentuna-
Direkt” och klassificerats som immateriella anläggningstillgång. Nedskrivning
uppgår till -5,9 mnkr. Vi bedömer denna hantering som korrekt då de framtida för-
delarna bedöms bestå i bättre tillgänglighet och service . Denna hantering framgår
av avsnittet ”Redovisningsprinciper”.

 Kommunen har under året lämnat lån till Vägverket motsvarande 7,6 mnkr. Avtal
finns om att kommunen sammantaget skall låna ca 100 mnkr till Vägverket. Kom-
munen har i förhandling med Vägverket kommit överens om att betala ut lån mot
avstämning av nedlagda kostnader. Något avtal som styrker detta har inte erhållits
för verifiering i samband med denna granskning. Lånet är räntefritt. Information
om detta framgår i avsnittet ”Redovisningsprinciper”. Vi anser att upplysning om
villkor för lämnat lån bör framgå av not till långfristiga fordringar.

 Liksom tidigare år använder sig kommunen av det interna Po-påslaget (41,3 %) vid
beräkning av arbetsgivaravgifter på uppbokade personalskulder. För 2009 uppgår
Po-pålägget till 38,56 %.

 Kommunen redovisar korrekt leasingåtaganden som övriga ansvarsförbindelser i
enlighet med RKR:s rekommendation. Däremot har dessa inte summerats i posten
övriga ansvarsförbindelser. Detta ska enligt uppgift korrigeras till nästa år.
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2.2.3 Kassaflödesanalys

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar.
Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.

För att underlätta för en extern läsare bör kommunen utveckla kassaflödesanalysen med
noter, främst avseende investeringsverksamheten. Tilläggsupplyning om det tillfälliga
konjunkturstödet som korrekt bokats som en kortfristig skuld framgår däremot inte. Detta
avviker mot RKR:s rek nr 16.1. För vidare läsning se avsnitt 3.2.5.

2.2.4 Sammanställd redovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunkoncer-
nens ekonomiska ställning och åtaganden. Vidare bedömer vi att konsolideringen av un-
derliggande enheter beskrivits på ett korrekt sätt.

I kommunkoncernen Vallentuna ingår förutom kommunen det av kommunen helägda bo-
laget AB Össebyhus och det vilande helägda bolaget Vallentuna Förvaltnings AB. Inga
förändringar i den kommunala koncernens sammansättning har skett under 2009.

Vi bedömer att KRLs krav uppfyllts samt att rekommendationen från Rådet för kommunal
redovisning har följts.

Av KRL 8:1 framgår att en gemensam förvaltningsberättelse skall utformas för den verk-
samhet som bedrivs av kommunen och andra juridiska personer. Uppgifter som avses i
KRL 4.1 skall lämnas. I kommunens redovisning finns ett avsnitt ”Sammanställd redovis-
ning” där tonvikten ligger på en sammanfattande beskrivning av den sammanställda redo-
visningen och de bolag som konsolideras.

Den sammanställda redovisningen uppfyller kraven i KRL 8:2. Rekommendation 8:1 från
RKR avseende redovisning av obeskattade reserver följs genom att den uppskjutna skatte-
skulden redovisats och klassificerats som en avsättning.
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2.2.5 Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt lämnar information om tillämpade redo-
visningsprinciper i tillräcklig omfattning. Vi har dock noterat vissa avvikelser som redovi-
sas nedan.

 Tillämpade redovisningsprinciper. Varje särskild redovisningsprincip som årsre-
dovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens in-
nehåll.

 Tilläggsinformation som krävs i KRL respektive RKRs rekommendationer.

RKR rek nr 3.1 – Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämfö-
relsestörandeändamål

Kommunen har inte angett några poster som jämförelsestörande. I det fall sådana finns
skall dessa redovisas i not till resultaträkningen.

Enligt vår bedömning finns det några poster som kan ses som jämförelsestörande, bland
annat engångsutelningen från SKL och nedskrivningen av ”Vallentuna-Direkt”.

RKR 11.1 - Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsinformationen avseende beräkning av avskrivningar (avskrivningstid) bör förtyd-
ligas. Av redovisningsprinciperna framgår att kommunen utgår från tidigare utgivna idé-
skrift om avskrivningstider på anläggningstillgångar från dåvarande svenska kommunför-
bundet. Enligt uppgift görs en individuell bedömning av respektive tillgångsslag. Detta
bör fortsättningsvis framgå i avsnittet redovisningsprinciper.

RKR rek nr 14.1 – Byte av redovisningsprincip – rättelser/justering av fel

Av rekommendationen framgår bl.a. väsentliga fel under tidigare perioder skall, när det är
praktiskt genomförbart, retroaktivt rättats i de första finansiella rapporter som godkänns
för utfärdande efter upptäckten av fel, genom omräkning av jämförelsetalen för den tidiga-
re period eller de tidigare perioder där felen uppkom. Vidare framgår att rättelser/justering
av fel ska upplysning lämnas om karaktären av felet och effekten av densamma i tidigare
period. Detta görs inte i årsredovisningen. Resultateffekten av felet år 2008 uppgår till 2,0
mnkr d.v.s. resultatet ska försämras med detta belopp.
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RKR rek nr 15.1 – Redovisning av lånekostnader

Fr o m 2009 följs god redovisningssed avseende hantering av intern ränta enligt denna re-
kommendation.

Jämförelsesiffrorna avseende 2008 har däremot inte räknats om, se skrivning under RKR
3.1, ovan.

RKR rek nr 16.1 – Redovisning av kassaflöde

Enligt denna rekommendation ska till kassaflödesanalysen tilläggsupplysning lämnas om
väsentliga betalningspåverkande händelser som avviker från det normala. Några sådana
poster redovisas inte i anslutning till kassaflödesanalysen. Vi bedömer att det tillfälliga
konjunkturstödet motsvarande 28,1 mnkr som korrekt bokats upp som en kortfristig skuld
bör framgå av en sådan upplysning.

Dokumentation av redovisningssystemet

Kommunen anger liksom tidigare år att ovannämnda dokumentation saknas enligt KRL:s
2 kap § 7 (som behandlar systemdokumentation och behandlingshistorik). Vi anser att
kommunen snarast bör säkerställa att kraven i KRL efterlevs.

Sammanfattningsvis

Sedan föregående år har kommunen anpassat sig till följande normgivning:

 RKRs rekommendation nr 15.1 vad avser hantering av intern ränta. Jämförelsesiff-
rorna för år 2008 har däremot inte räknats om. Om föregående års resultat räknats
om uppgår 2008-års resultat till 30,9 mnkr d.v.s. 2,0 mnkr lägre.

 Avvikelsen, att jämförelsesiffrorna inte räknats om, redovisas öppet i årsredovis-
ningens avsnitt ”Redovisningsprinciper”.

Kommunen avviker från god redovisningssed avseende värderingsfrågor enligt följande:

 Kommunens princip för redovisning av intäkter och kostnader för exploaterings-
verksamheten avviker från god redovisningssed.

 Den avvikande principen redovisas öppet i i årsredovisningens avsnitt ”Redovis-
ningsprinciper”.

I avsnitt ”Tillämpade redovisningsprinciper” redovisas några fall där kommunen avviker
från god redovisningssed avseende tilläggsinformation. Sammanfattningsvis kan konstate-
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ras att upplysningar framgår av årsredovisningen, men har inte lämnats på avsedd plats
enligt god redovisningssed. Enligt uppgift kommer detta att åtgärdas i delårsrapport
och/eller årsredovisningen 2010.

Avvikelsen avser tilläggsinformation om garantipension respektive villkor för utlämnat
lån till Vägverket. Information om garantipensionen ska redovisas i not medan kommunen
valt att redovisa detta under rubriken pensionsåtaganden i förvaltningsberättelsen. Vidare
bör informationen om lånevillkoren framgå av not och inte i avsnittet ”Redovisningsprin-
ciper”.

Vi har även noterat att kommunen avviker från RKR:s rek 16.1 då de inte lämnar upplys-
ning om den kortfristiga skulden som bokats upp med anledning av det tillfälliga konjunk-
turstödet.

2010-05-03

____________________________________ __________________________________

Carin Hultgren Lotta Ricklander
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Bilaga 1

Sammanfattande kommentar av nämndernas och kommunstyrelsens
verksamhetsberättelser

Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina upp-
drag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för
den.

Vi har övergripande granskat att:

 redovisningarna är utformade i enlighet med kommunens anvisningar

 redovisningarna ger en rättvisande bild av verksamhetens utfall i förhållande till
fullmäktiges uppdrag.

Förutom att ta hänsyn till vad som står i kommunens anvisningar kan även beskrivningen
av nedanstående punkter belysas:

 målen för verksamheten samt graden av måluppfyllelse

 analys av orsaker till redovisad budgetavvikelse och genomförda åtgärder

 nyckeltal eller verksamhetsmått som beskriver verksamhetens produktivitetsut-
veckling

 kopplingen mellan ekonomi, prestationer och kvalitet.

Bedömning och iakttagelser

Samtliga nämnder har följt anvisningarna vad gäller den uppställning som krävs.

Nämndernas redovisning är alla utformade på samma sätt. Måluppfyllelse är fördelad mel-
lan kommungemensamma mål och nämndens egna mål. Två av nämnderna redovisar även
uppdrag till sin förvaltning. För varje mål anges huruvida målet är uppfyllt, arbete pågår
eller det inte är uppfyllt. Vi bedömer att detta sätt att redovisa måluppfyllelse är tydligt.
Det är även positivt att samtliga nämnder redovisar måluppfyllelse enligt samma princi-
per. Sammantaget presenterar nämnderna 238 mål eller uppdrag till förvaltningen (249 år
2008). Målen som ställs upp av nämnderna är i vissa fall att anse som aktiviteter. Revisio-
nen bedömer dock att en positiv utveckling har skett och fler och fler mål de facto är kon-
kreta och uppföljningsbara. Totalt redovisas 95 av de uppställda målen som uppfyllda.
Detta innebär en måluppfyllelse på 40 %. Ett stort antal mål är dock utformade så att målet
i princip inte kan anses vara uppfyllt, utan målformuleringen kräver ett ständigt pågående
arbete. Revisionen bedömer därför graden av måluppfyllelse vara relativt god.
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I tabellen nedan redovisas måluppfyllelsen.

Fastställda mål Uppfyllda Arbete pågår Ej uppfyllda

238 (100 %) 95 (39 %) 108 (45 %) 35 (14 %)

Nyckeltal och verksamhetsmått redovisas samlat i en särskild sifferredovisning som
kommenteras av samtliga nämnder och kommunstyrelsen. I vissa fall är det svårt att dra
slutsatser av uppställda nyckeltal, då ingen målsättning eller budget finns angiven.

Nämnderna och kommunstyrelsen har i stor utsträckning redovisat såväl positiva som ne-
gativa avvikelser i förhållande till budget. Två av de nio nämnderna redovisar ett under-
skott i förhållande till budget, utbildningsnämnden och socialnämnden. Underskotten är
dock små i förhållande till nämndernas totala budget. Nämndernas kommentarer till avvi-
kelser avseende utfallet är inte alltid tydliga.

Sammanfattande kommentarer av nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsberät-
telser redovisas nedan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beskriver styrelsens uppgifter i 11 punkter. Årets händelser beskrivs
under nio punkter, trots att denna del högst ska innefatta fem punkter enligt anvisningarna.

Redogörelse för framtiden fokuserar på behov av infrastruktur och utveckling av e-
förvaltning.

Verksamheten gör ett ekonomiskt överskott, 15,8 mnkr. Redogörelsen för avvikelser för-
klaras tydligt.

Styrelsen redogör kommungemensamma mål från fullmäktige och kommunstyrelsens
egna mål. Redovisningen är fördelad på fyra rubriker. Redovisning görs av måluppfyllelse
för totalt 21 mål. Av målen redovisas 13 mål som uppfyllda under året. Övriga anges vara
pågående eller inte uppfyllda. Informationen är relativt omfattande, men bedöms vara in-
formativ och tydlig.

Varken nyckeltal eller verksamhetsstatistisk presenteras.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden redovisar uppgift samt framtiden i enlighet med anvisningarna. Årets händelser
presenteras i nio punkter trots att anvisningarna anger max fem.

Redovisningen kring nämndens ekonomiska resultat är tydlig. Verksamheten gör ett eko-
nomiskt överskott, 1,9 mnkr. Orsakerna till de ekonomiska avvikelserna redovisas tydligt.

Redovisning av måluppfyllelse görs utifrån kommungemensamma mål från fullmäktige
samt nämndens egna mål. Nämnden beskriver totalt 46 mål fördelat dessa områden. 11 av
målen anges vara uppfyllda, medan merparten av målen är under arbete.
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Nyckeltal och verksamhetsmått redovisas och kommenteras på ett informativt sätt. Det
finns dock ett flertal mått som redovisas utan att mål för området ställts upp.

Myndighetsnämnden för teknik och miljö

Nämnden redovisar sina uppgifter, årets händelser och framtiden i enlighet med anvis-
ningarna.

Nämnden redovisar ett litet överskott i förhållande till budget, 0,1 mnkr. Överskottet för-
klaras inte.

Nämnden redovisar uppföljning av mål och uppdrag utifrån kommungemensamma mål
från fullmäktige och nämndens egna mål. Totalt redovisas, liksom för samhällsbyggnads-
nämnden, 46 mål. En stor del av de uppställda målen avser mål för samhällsbyggnads-
nämnden. I vissa fall gäller dock målen för båda nämnderna eftersom personalen avseende
myndighetsutövningen tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nyckeltal och verksamhetsmått redovisas. Utfall avseende måtten är dock inte kopplade
till några mål, vilket gör att informationsvärdet är litet.

Överförmyndarnämnden

Nämnden redovisar sina uppgifter, årets händelser, verksamhetsförändringar samt framti-
den i enlighet med anvisningarna.

Nämnden redovisar ett överskott i förhållande till budget, 0,2 mnkr. Överskottet förklaras
tydligt.

Nämnden redovisar måluppfyllelse utifrån fullmäktiges övergripande visioner och nämn-
dens egna mål. Totalt redovisas fyra mål, varav två har uppfyllts.

Nämndens redovisar inga verksamhetsmått eller nyckeltal.

Fritidsnämnden

Nämnden redovisar sin uppgift, årets händelser, verksamhetsförändringar och framtiden i
enlighet med anvisningarna.

Nämnden redovisar ett överskott i förhållande till budget, 0,8 mnkr. Överskottet förklaras.

Nämnden redovisar uppföljning av mål utifrån kommungemensamma mål samt egna
nämndsmål. Totalt presenteras 16 målsättningar. Nio av de redovisade målen anges vara
uppfyllda.

Verksamhetsmått och budget redovisas. Flera verksamhetsmått är dock inte kopplade till
målsättningar, vilket minskar informationsvärdet.

Kulturnämnden

Nämnden redovisar sin uppgift, årets händelser, verksamhetsförändringar och framtiden i
enlighet med anvisningarna.
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Nämnden redovisar ett litet överkott i förhållande till budget, 0,1 mnkr. Överskottet för-
klaras inte.

Nämnden redogör för måluppfyllelsen för totalt 18 mål för nämnden. Inga kommunge-
mensamma mål redovisas. Sju av dessa mål är enligt redogörelsen uppfyllda.

Verksamhetsmått redovisas och mål för måtten finns i ett fåtal fall. Analys av verksam-
hetsmåtten redovisas och då främst gentemot andra kommuner.

Analys av driftbudgetavvikelse görs på ett tydligt sätt.

Barn- och ungdomsnämnden

Nämnden redovisar sin uppgift, årets händelser, verksamhetsförändringar och framtiden
på ett kortfattat och tydligt sätt.

Uppföljning av mål görs utifrån kommungemensamma mål, nämndens egna mål samt
nämndens uppdrag till förvaltningen. Totalt redovisas 32 mål varav 17 av dessa anges vara
uppfyllda. Vad gäller nämndens uppdrag till förvaltningen är uppdragen att se som aktivi-
teter och inte mål.

Nämndens redovisar ett överskott i förhållande till budget, 2,8 mnkr. Överskottet förklaras
såväl avseende budgetramen som avseende resultatenheterna.

Nämnden redovisar verksamhetsmått. Måtten som beskrivs är i flera fall inte kopplade till
någon målsättning, vilket minskar informationsvärdet. Vad gäller de mått som målsatts
framgår att endast en av fem målsättningar nås.

Utbildningsnämnden

Nämnden redovisar sin uppgift, årets händelser och framtiden på ett kortfattat och tydligt
sätt. Nämnden redovisar inga verksamhetsförändringar för året.

Nämndens uppföljning av mål redovisas utifrån kommungemensamma mål, nämndens
mål och uppdrag från nämnden till förvaltningen. Totalt redovisas 25 mål och två uppdrag
till förvaltningen. Av dessa anges 13 vara uppfyllda.

Nämnden redovisar ett ekonomiskt underskott i förhållande till budget, -2,9 mnkr. Kom-
mentarerna kring avvikelsen är tydliga.

Nämnden redovisar verksamhetsmått. Flera mått är kopplade till budget eller mål, vilket är
positivt. Vissa mått redovisar inte mål i sammanställningen, trots att mål finns i redovis-
ning av måluppfyllelse.

Socialnämnden

Nämnden redovisar sin uppgift, årets händelser, verksamhetsförändringar och framtiden
på ett tydligt sätt.

Uppföljning av mål redovisas enligt mallen och nämnden redovisar totalt 30 mål som är
såväl kommungemensamma mål som nämndsmål. Av dessa mål redovisas 12 mål vara
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uppfyllda. Vår bedömning rä dock att flera av framför allt nämndens mål egentligen är att
anses som aktiviteter.

Nämnden redovisar ett litet underskott i förhållande till budget, -0,9 mnkr. Redovisningen
av avvikelserna görs tydligt.

Verksamhetsmått beskrivs tydligt med mål/budget för de flesta måtten.


