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1. Sammanfattning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen.  

 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

Kommunen redovisar ett resultat på ca 30,6 mnkr. Totalt finns realisationsvinster 

avseende försäljning av anläggningstillgångar med totalt 3,2 mnkr. Vi konstaterar 

att kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunallagens balanskrav har 

uppfyllts och att resultatet enligt detta krav uppgår till 27,4 mnkr. Vi instämmer i 

denna bedömning att kommunen lever upp till kommunallagens krav på ekonomi i 

balans (KL 8:5 a-b) för räkenskapsåret.  

Driftsbudgeten 2012 uppgår till 1 388,7 mnkr vilket är en ökning med ca 1,2 procent 

jämfört med föregående år. Nämnderna redovisar en positiv budgetavvikelse med 

5,2 mnkr jämfört med budget.  

Fullmäktige har i kommunplanen 2012-2014 fastställt 16 kommungemensamma 

mål. Av de 16 målen är två finansiella och resterande av verksamhetsmässig 

karaktär. 

Vi bedömer att de finansiella målen i huvudsak uppfylls i och med resultat och 

ställning 2012.  

Vi bedömer att måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen i huvudsak är 

god. Utifrån redovisningen av de verksamhetsmässiga målen i årsredovisningen kan 

vi däremot inte uttala oss om graden av måluppfyllelse är förenlig med en god 

ekonomisk hushållning, eftersom det inte framgår på ett tydligt sätt på vilka 

grunder de sammanvägda bedömningarna har gjorts 

Vi anser det nödvändigt att kommunstyrelsen tydliggör hur den sammanvägda 

bedömningen av måluppfyllelsen görs.  

Vi noterar vissa avvikelser avseende redovisning av tilläggsupplysning som framgår 

i avsnittet 3.2.5. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
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. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-

nallagen (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 (inkl drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

 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. 

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. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och 
ekonomiska ställning 

3.1.1. Förvaltningsberättelse 

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt 

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 utvecklas de närmaste 
åren. Under avsnittet ”Ekonomisk översikt” beskrivs och redovisas balanskravet och 
finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i det finansiella 
perspektivet. I avsnittet ”Nyckeltal i sammandrag” redovisas relevanta nyckeltal och 
mått för kommunen åren 2008-2012. Fokus i förvaltningsberättelsen är liksom 
tidigare år bokslutsåret samt föregående år. 

Händelser av väsentlig betydelse 

I förvaltningsberättelsen avsnitt ”Omvärldsanalys” samt i nämndernas 

verksamhetsberättelser beskrivs väsentliga händelser som inträffat under året och 

delvis efter räkenskapsåret. En känslighetsanalys har tagits fram avseende hur olika 

händelser (påverkade av omvärlden eller kommunens egna beslut) påverkar 

kommunens ekonomiska situation. 

Förväntad utveckling 

I avsnittet ”Framtiden” i den ekonomiska översikten redovisas vilka förväntningar 

och förutsättningar som finns för kommande planperiod (2013-2015) med 

utgångspunkt i den ekonomiska situationen i riket 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 nämndernas 

verksamhetsberättelser. 

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 

åldersindelad. Den totala sjukfrånvaron har ökat från 5,2 % 2011 till 5,5 % 2012. I 

övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om 

personalen i form av tabeller och diagram etc. 

Gemensam förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala 

verksamhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och 

verksamhet i koncernföretagen som i huvudsak överensstämmer med kraven i RKR 

8.2. Se avsnitt 3.2.4 Sammanställd redovisning. 
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Kommunen redovisar på ett informativt sätt den samlade verksamheten i ett 
organisationsschema där såväl kommunkoncernen som kommunala 
uppdragsföretag ingår. I förvaltningsberättelsen redovisas andel verksamhet i egen 
respektive annan regi.  

Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer 

I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och 

pensionsförpliktelser som i huvudsak överensstämmer med RKR 7.1. 

I Vallentunas fall så har såväl avsättning som ansvarsförbindelse återlånats. Med 
återlåning avses att dessa medel använts i den löpande verksamheten, vilket 
överensstämmer med fullmäktiges föreskrifter om förvaltning av pensionsmedel.  

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och  

uppföljning av verksamheten 

 

Nämndernas styrning och uppföljning 

Hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med styrning och uppföljning 

framgår inte i förvaltningsberättelsen.  

I kommunplanen framgår vidare att ett viktigt led i kommunens styrning är den 
regelbundna tertialuppföljningen enligt VASARU-modellen1. I dessa uppföljningar 
följs mål, ekonomi och nyckeltal upp på nämndsnivå. Denna uppföljning redovisas i 
särskilt dokument och ingår inte i årsredovisningen. 

Vi anser att det är en viktig del vid bedömning av huruvida nämnderna genomfört 
sina uppdrag och uppnått sina mål. 

Uppföljning av intern kontroll 
I förvaltningsberättelsen lämnas en översiktlig redovisning om internkontrollen och 
vilka rutiner som ingått vad gäller denna för 2012.  Någon redogörelse för statusen 
på internkontrollen lämnas dock inte i förvaltningsberättelsen utan den redovisas 
separat.  Vi anser att en sammanfattande bedömning bör finnas i 
förvaltningsberättelsen då det enligt KL är nämndernas ansvar att den interna 
kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten såväl som den verksamhet som 
överlämnats till annan juridisk person. 

3.1.1.2. Investeringsredovisning 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

årets investeringar. 

Avstämning har gjorts av investeringsredovisningen mot anläggningstillgångarna i 
balansräkningen och poster i kassaflödesanalysen. 

Årets investeringar uppgår till 218,0 mnkr (196,6 mnkr) och är ca 11 % högre 
jämfört med 2011. Årets investeringar motsvarar ca 75 % av budgeterade 
investeringar, förklaringen ligger i att ett flertal av de större investeringsprojekten 
ligger på flera år. 

                                                             
1 VASARU-modellen (Vallentuna Sammansatta Resultat Uppföljning) är kommunens 
modell för ekonomi- och verksamhetsuppföljning.   
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Större investeringar redovisas i förvaltningsberättelsen. De större pågående 
investeringsprojekten redovisas i förvaltningsberättelsen med total projektbudget, 
budget och utfall för 2012, ackumulerat utfall t o m 2012 samt prognos avseende 
slutlig investeringskostnad. Även sluttidpunkt anges. För det nya 
kulturhuset/biblioteket redovisas en negativ avvikelse med 23 mnkr. För förskola 
Karlavägen beräknas en negativ avvikelse med 10 mnkr och för förskola 
Kragstadungen beräknas en negativ avvikelse med 6,1 mnkr. 

Vi anser att förvaltningsberättelsen innehåller en samlad redovisning av 

kommunens investeringsverksamhet i enlighet med KRL kapitel 4. 

3.1.1.3. Driftredovisning  

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att driftsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 

utfallet förhåller sig till kommunfullmäktiges budget.  

I tabellen nedan framgår nämndernas budgetutfall och avvikelse.  

Driftsredovisning* Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Budget 
2012 

Budget-
avvikelse 

2012 

Kommunstyrelsen 82,9 115,5 126,3 10,8 

Överförmyndarnämnd 2,2 2,2 2,3 0,1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd** 33,3 9,6 8,0 -1,6 

Fritidsnämnd 41,3 43,7 43,5 -0,2 

Kulturnämnden 25,3 30,8 32,6 1,8 

Barn- och ungdomsnämnd 73,1 85,9 76,6 -9,3 

Skolpengsram 518,9 541,7 547,0 5,3 

Utbildningsnämnd 25,6 30,6 30,2 -0,4 

Gymnasiepeng 128,5 124,3 128,9 4,6 

Socialnämnd 372,3 399,3 393,3 -6,0 

Nämndens nettokostnad 1 303,4 1 383,6 1 388,7 5,1 

*) Vissa avrundningsfel förekommer i tabellen ovan.   

**) 2011 avses samhällsbyggnadsnämnden och Myndigheten för teknik och miljö 

 

Driftsbudgeten 2012 uppgår till 1 388,7 mnkr vilket är en ökning med ca 1,2 procent 

jämfört med föregående år. Nämnderna redovisar en positiv budgetavvikelse med 

5,1 mnkr jämfört med budget.  

Utfallet 2012 innebär en nettokostnadsökning med 80,1 mnkr eller 6,1 procent. 

Utfallet är bättre än vad som prognostiserats under året. Samtidigt ligger utfallet i 

nivå med den prognos som lämnades i samband med delårsbokslutet per 31 augusti, 

4,3 mnkr att jämföra med 5,1 mnkr. 

Under året har 1,6 mnkr av totalt 5 mnkr av kommunstyrelsens avsatta medel för 

oförutsett omfördelats till samhällsbyggnadsnämnden för tillsättande av tjänster. 
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De största budgetavvikelserna redovisas nedan. 

 Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse, med +10,7 mnkr, 

som främst förklaras av outnyttjat anslag för oförutsett med 3,4 mnkr och 

vakanta tjänster inom förvaltningen. 

 Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett underskott med -4,0 mnkr, som 

förklaras av de nya lärarlönerna samt större behov av att betala ut 

tilläggspeng. 

 Socialnämndens underskott, -6,0 mnkr, förklaras av volymökningar inom 

såväl särskilt boende som hemtjänst. 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens underskott -1,6 mnkr förklaras av 

kostnader i samband med framtagande av primärkartor samt kostnader i 

samban med bostadsanpassningar. 

 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott, + 4,2 mnkr, trots att 

Vallentuna gymnasium redovisar ett underskott. Den positiva avvikelsen 

förklaras av färre elever än budgeterat.   

3.1.2. Balanskrav  

Bedömning och iakttagelser 

Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts. 

Kommunen redovisar ett resultat på ca 30,6 mnkr. Totalt finns realisationsvinster 

avseende försäljning av anläggningstillgångar med totalt 3,2 mnkr. 

Resultatet vid avstämning mot det s k balanskravet uppgår då till 27,4 mnkr, när 

realisationsvinster avräknats. Vinster i samband med avslut av exploateringsprojekt 

ingår däremot som en del i kommunens ordinarie verksamhet och frånräknas ej vid 

avstämning mot balanskravet. 

3.1.3. God ekonomisk hushållning  

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att de finansiella målen i huvudsak uppfylls i och med resultat och 

ställning 2012.  

Vi bedömer att måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen i huvudsak är 

god. Utifrån redovisningen av de verksamhetsmässiga målen i årsredovisningen kan 

vi däremot inte uttala oss om graden av måluppfyllelse är förenlig med en god 

ekonomisk hushållning, eftersom det inte framgår på ett tydligt sätt på vilka 

grunder de sammanvägda bedömningarna har gjorts 

Vi anser det nödvändigt att kommunstyrelsen tydliggör hur den sammanvägda 

bedömningen av måluppfyllelsen görs.  

Kommunplanen 2012-2014 innehåller sammanlagt 16 kommungemensamma mål. 

Nämnderna har utifrån de kommungemensamma målen arbetat fram nämndmål.  

Av de 16 målen är två finansiella mål inom det strategiska området ”God ekonomisk 
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hushållning” medan resterande är verksamhetsmässiga och avser de strategiska 

områdena ”Kund/invånare”, ”Tillväxt och utveckling” och ”Energi och miljö”. 

I årsredovisningen redovisas måluppfyllelsen för de kommungemensamma målen. 

Bedömningen baseras på en sammanfattande bedömning för hela kommunen för 

respektive mål. I nämndernas respektive verksamhetsberättelser redovisas 

måluppfyllelsen för de nämndspecifika målen.  

Vallentuna kommun har i kommunplanen 2012-2014 angett 16 kommun-

gemensamma mål inom fyra inriktningsområden. I årsredovisningen redovisas en 

bedömning om huruvida målet är uppnått, delvis uppnått eller ej uppnått. Den 

bedömning som görs baseras på bakomliggande indikatorer för de respektive 

målen. I årsredovisningen beskrivs måluppfyllelsen ytterligare i tillhörande 

kommentarer.  

Sammanfattningsvis gör kommunstyrelsen bedömningen att 10 av de 16 mål är 

uppnådda. Resterande sex mål bedöms vara delvis uppnådda. Inget av målen 

bedöms vara ej uppnått.  

3.1.3.1. Finansiella mål  

Kommunfullmäktige har förutom det lagstadgade målet om en ekonomi i balans 

antagit ytterligare finansiella mål, beslutade av fullmäktige. I årsredovisningen 

redogörs för måluppfyllelsen för dessa mål.  

 

Mål, fastställt av fullmäktige i budget 2012 Måluppfyllelse, 

kommunens 

bedömning 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god 
kvalitet. Det innebär att det ekonomiska resultatet ska vara 
positivt och en hög grad av måluppfyllelse ska uppnås. Det 
innebär även att: 

 

 kostnad per betygspoäng ska vara lägre än jämförbara 
kommuner 

Delvis uppnått 

 kostnad för särskilt äldreboende ska vara lägre än 
jämförbara kommuner 

Uppnått 

 

Förvaltningsberättelsen innehåller en bra finansiell analys av vilken det framgår att 

kommunen klarat balanskravet genom det positiva resultatet som redovisas. Målet 

som avser kostnad per plats i särskilt boende inom äldreomsorgen har uppfyllts. 

Däremot uppfyller kommunen inte fullt ut målet avseende kostnad per betygspoäng 

då måluppfyllelsen uppgår till 93 procent. 
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3.1.3.2. Mål för verksamheten  
 
 

Mål, fastställt av fullmäktige i budget 2012 Måluppfyllelsen, 

kommunens 

bedömning 

KUND/INVÅNARE  

Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och 
service som kommunen levererar. 

Uppnått 

 

Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, 
grundskola, gymnasium och inom socialnämndens stöd- och 

omsorgsverksamheter. 

Uppnått 

 

Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och 
smidigt att få sitt ärende behandlat. 

Uppnått 

 

Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra kommuners 
elever. 

Delvis uppnått 

Vallentunas grundskolor ska, vid slutet av perioden, tillhöra den bästa tiondelen av 
Sveriges skolor. 

Delvis uppnått 

Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet. Uppnått 

Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. Uppnått 

Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att 
vara självförsörjande. 

Uppnått 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Delvis uppnått 

Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar 
mesta möjliga nytta för kunder/invånare. 

Uppnått 

TILLVÄXT OCH UTVECKLING  

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god 
planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. 

Uppnått 

Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en 
företagsvänlig kommun. 

Uppnått 

Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Uppnått 

Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska 
hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar. 

Delvis uppnått 

ENERGI OCH MILJÖ  

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa 
lösningar för miljö och energi. 

Delvis uppnått 

För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid 
omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen. 

Delvis uppnått 

 

Samtliga kommungemensamma mål följs upp i årsredovisningen via en 

sammanfattande bedömning. I de respektive nämndernas verksamhetsberättelser 

redovisas mer detaljerat måluppfyllelsen och indikatorerna.  



 

 
 10 av 15 
PwC 

I årsredovisningen bedöms måluppfyllelsen som tillräcklig för att uppfylla kravet på 

god ekonomisk hushållning då 10 av 16 mål är uppfyllda. Vi kan inte uttala oss om 

det är tillräckligt för att en god ekonomisk hushållning kan anses vara uppfylld, 

eftersom det inte framgår på ett tydligt sätt på vilka grunder de sammanvägda 

bedömningarna har gjorts. 

3.1.3.3. Nämndernas måluppfyllelse 

Nämnderna har utifrån de kommungemensamma målen tagit fram nämndspecifika 

mål. Måluppfyllelsen för nämndernas mål redovisas specifikt i nämndernas 

verksamhetsberättelser. Bedömningen baseras på indikatorer som leder till en 

sammanlagd bedömning av uppfyllelsen av målet. Indikatorerna redovisas i 

verksamhetsberättelsen. 

 Barn- och ungdomsnämnden har antagit tolv nämndmål. Två bedöms 

uppnådda, nio delvis uppnådda och ett ej uppnått.  

 Utbildningsnämnden har antagit 17 nämndmål. Fyra mål bedöms uppnådda, 10 

delvis uppnådda och ett ej uppnått. För två av målen har måluppfyllelsen inte 

kunnat bedömas. I det ena fallet beror detta på att underlag från Kunskaps-

centrum Nordost (KCNO) saknas och det andra rör ett kommungemensamt mål 

där förvaltningen inte har gjort en specifik uppföljning av verksamheterna 

under nämndens ansvar.  

 Fritidsnämnden har antagit 10 nämndmål. Sex bedöms uppnådda, ett delvis 

uppnått och tre ej uppnådda.  

 Kulturnämnden har antagit 18 nämndmål. 15 bedöms uppnådda, två delvis 

uppnådda och ett ej uppnått.  

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har antagit 12 nämndmål. Fyra bedöms 

uppnådda, tre bedöms ej uppnådda och fem stycken bedöms ej uppnådda.  

 Socialnämnden har antagit 14 nämndmål. 10 bedöms uppnådda, två delvis 

uppnådda och två ej uppnådda.  

3.1.4. Nämndernas redovisning av sitt uppdrag 

Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina 

uppdrag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och 

formerna för den.  

Enligt anvisningarna ska nämnderna redovisas: nämndens uppgift, årets händelser 

verksamhetsförändringar samt framtiden.   

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att nämndernas redovisningar i verksamhetsberättelserna redovisar 

utfallet av årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare bedömer vi att nämndernas 

följsamhet till anvisningarna är god. 
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Vi saknar däremot en uppföljning av nämndernas resultat kopplat till ekonomi och 

måluppfyllelse i årsredovisningen.  Detta är dock inget krav enligt anvisningarna. 

Orsaken till de positiva såväl som negativa budgetavvikelserna redovisas inte i de 

nämndsspecifika avsnitten i årsredovisningen. Budgetavvikelserna redovisas 

däremot i tabellform i driftsredovisningen. De större budgetavvikelserna redovisas i 

förvaltningsberättelsen.  

 

3.2. Rättvisande räkenskaper 
3.2.1. 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. Resultatet uppgår till 30,6 mnkr (32,3 mnkr år 2011) inklusive 

realisationsvinster på 3,2 mnkr. I samband med granskningen har en 

periodiseringskontroll genomförts. Leverantörsfakturor som överstiger 200 tkr exkl 

moms och som bokförts på driften och som är bokförda i december 2012 och i 

januari 2013 har stickprovsvis granskats för att kontrollera att dessa är rätt 

periodiserade. Granskningen visade inte på några felperiodiseringar. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år i mnkr. 

Resultaträkning Utfall 2011 Utfall 2012 Ökning/ 
minskn. % 

Verksamhetens intäkter 261,9 303,1 +16 % 

Verksamhetens kostnader -1 510,9 -1 605,5 +6 % 

Avskrivningar -44,5 -49,0 +10 % 

Verksamhetens nettokostnader -1 293,5 -1 351,5 +4 % 

Skatteintäkter 1 146,9 1 190,2 +4 % 

Generella statsbidrag 193,7 203,8 +5 % 

Summa skatter och statsbidrag 1 340,6 1 394,0 +4 % 

Finansiella intäkter 2,1 3,2 +52 % 

Finansiella kostnader -16,8 -15,1 -10 % 

Årets resultat 32,3 30,6 -5,3 

 

Verksamhetens intäkter har ökat med ca 41,2 mnkr eller 16 %. Bland verksamhetens 

intäkter ingår återbetalning av tidigare erlagda AFA-premier under 2007-2008 med 

ca 16,8 mnkr. Realisationsvinster i samband med försäljning av 

anläggningstillgångar redovisas med ca 3,2 mnkr. Realisationsvinster föregående år 

uppgick till ca 1,4 mnkr. Vinster i samband med avslut av exploateringsprojekt 

uppgår till ca 23,4 mnkr (7,0 mnkr föregående år). I övrigt är det fråga om relativt 

små förändringar jämfört med föregående år. Intäkter från bidrag har dock minskat 

med ca 6,5 mnkr medan däremot intäkter från försäljning av verksamhet och 

entreprenad har ökat med ca 9,3 mnkr.  
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Verksamhetens kostnader har ökat med ca 94,6 mnkr eller 6 % mellan åren. 

Personalkostnaderna har ökat med ca 52 mnkr eller 7,4 % mellan åren medan 

kostnaderna för tjänster inklusive köp av verksamhet ökat med 27,7 mnkr eller 

4,1 % mellan åren. Förluster i samband med avslut av exploateringsprojekt uppgår 

till 20,2 mnkr (3,8 mnkr föregående år). Avskrivningarna har ökat med 10 % mellan 

åren. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 4 % mellan åren. Positiva 

slutavräkningar redovisas för både 2011 och 2012.  

Finansnettot uppgår till -11,9 mnkr för 2012 jämfört med -14,7 mnkr för 2011. 

Räntekostnaderna har ökat från 5,9 mnkr 2011 till 11,3 mnkr 2012. Föregående år 

fanns dock finansiella kostnader p g a sänkt diskonteringsränta med 8,3 mnkr.  

 

3.2.2. Balansräkning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 

avsättningar, skulder och eget kapital.  

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är 

fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i 

KRL.  

Tillgångar 2012 2011 Förändring 

Mark, byggnader och anläggningar 1 393,8 1 238,0 155,8 

Maskiner och inventarier 43,2 29,0 14,2 

Finansiella anläggningstillgångar 26,0 10,8 15,2 

Exploateringsfastigheter och förråd 17,1 28,3 -11,2 

Kortfristiga fordringar 116,2 121,3 -5,1 

Kassa och bank 160,4 134,1 26,3 

Eget kapital 2012 2011 Förändring 

Eget kapital 899,5 868,8 30,7 

varav årets resultat 30,6 32,3 -1,7  

Avsättningar och skulder 2012 2011 Förändring 

Avsättningar 93,7 85,5 8,2 

Långfristiga skulder 360,3 281,0 79,3 

Kortfristiga skulder 403,2 326,3 76,9 

 

Samtliga materiella anläggningstillgångar är avstämda mot uppgifter ur 

anläggningsregistret. Det bokförda värdet uppgår till 1 393,8 mnkr att jämföra med 

1 238,0 mnkr föregående år.  Se avsnitt 3.1.1.2. Investeringsredovisning.  
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Kommunen redovisar realisationsvinster på totalt ca 3,2 mnkr jämfört med 
föregående år då dessa uppgick till 1,4 mnkr. Realisationsvinsterna avser: 
 
-Läkarvillan i Brottby (2,3 mnkr)  
-Mark Sundby (0,9 mnkr). 
 

Specifikation finns över pågående projekt. Större projekt är: 

-Vallentuna Kulturhus/bibliotek (60,1 mnkr) 

-Vallentuna trafikplats (47,6 mnkr) 

-Lovisedalsskolan (28,8 mnkr)  

-Hammarbackens gruppbostäder (13,0 mnkr). 

Fem av kommunens bostadsrätter (bokfört värde 353 tkr) har under året ombildats 

äganderätter. I balansräkningen finns dessa upptagna som anläggnings tillgång 

med 4,5 mnkr. 

Exploateringsfastigheter redovisas med ca 17,0 mnkr. Nettointäkter i samband med 

exploateringsprojekt redovisas med ca 3,1 mnkr. Dessa ingår bland verksamhetens 

intäkter och frånräknas ej balanskravet då det rör sig om kommunens ordinarie 

verksamhet. 

Större exploateringsprojekt är; omvandlingsområdet Gustavslund (+8,8 mnkr), 

Mörbyvägen (-12,3 mnkr) tomtförsäljning Uthamra (+4,0 mnkr) och industritomt i 

Fågelsången (+2,3 mnkr). 

Kommunen har under året lånat ut 15,5 mnkr till Vallentunavatten AB. Lånet är 

räntefritt och enligt avtalet har bolaget möjlighet att låna upp till 73 mnkr av 

kommunen. 

Avsättningar pensioner uppgår till ca 93,7 mnkr inklusive löneskatt. Vid föregående 
års bokslut uppgick avsättningar pensioner till ca 85,5 mnkr inklusive löneskatt. 
 
De långfristiga låneskulderna har ökat med 73 mnkr sedan föregående bokslut. 
Samtliga lån har stämts av mot engagemangsspecifikationer. 
 
Ansvarsförbindelser pensioner har stämts av mot uppgifter från KPA. Totalt uppgår 
dessa till 520,6 mnkr inklusive löneskatt. För 2011 uppgick dessa till 521,6 mnkr 
inklusive löneskatt. 
 
Övriga ansvarsförbindelser uppgår till ca 721,8 mnkr jämfört med 612,3 mnkr för år 
2011. Garantiförpliktelsen avseende Kommuninvest ekonomisk förening har ökat 
från ca 381,3 mnkr till ca 454,7 mnkr mellan åren. Borgen avseende Vallentuna 
vatten har ökat från ca 170,1 mnkr till ca 197,1 mnkr mellan åren. 
 

3.2.3. Kassaflödesanalys 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-

teringar.  

Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av 

årsredovisningen.  
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Kommunen redovisar ett kassaflöde på 26,3 mnkr för året varvid utgående likvida 

medel uppgår till 160,4 mnkr.  

3.2.4. Sammanställd redovisning 
Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 
ekonomiska ställning och åtaganden. Konsolidering har skett proportionellt i 
enlighet med förvärvsmetoden. 

Förutom kommunen ingår bolagen AB Össebyhus och Vallentuna Förvaltnings AB i 
den sammanställda redovisningen. Koncernens resultat uppgår till 31,4 mnkr. 

Vi bedömer att KRLs krav i huvudsak uppfyllts såväl avseende 8,1 som 8,2 samt att 
rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning i huvudsak har följts. Vi 
gör dock bedömningen att kommunen till kommande år kan utveckla innehållet i 
den gemensamma förvaltningsberättelsen genom en verbal beskrivning av 
förväntad utveckling och händelser av väsentlig betydelse. 
 

3.2.5. Tilläggsupplysningar 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar i huvudsak 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 kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys-

ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god 

redovisningssed i övrigt. 

Vi bedömer att avsnittet kring ”Redovisningsprinciper” är tydligt och informativt.  

I samband med granskningen har vi dock noterat att kommunen avviker till viss del 
från RKR 8.2 enligt nedan. Vidare avviker kommunen från KRLs krav på 
dokumentation av redovisningssystemet. 

Rekommendation Följs Kommentar 

RKR 8.2 Sammanställd 
redovisning 

Delvis Kommunen bör se över om 
förvaltningsberättelsen kan kompletteras med 
information om kommunala entreprenader 
samt information om den samlade 
verksamhetens utveckling, 
personalförhållanden och andra förhållanden av 
betydelse för styrning och uppföljning. 

 

 

 Kommunen har en viss del av avfallshanteringen kvar i egen regi (merparten 
hanteras av entreprenör). För verksamhet som omfattas av 
självkostnadsprincipen ska enligt RKR 18 (Intäkter från avgifter, bidrag och 
försäljning) balanserade överskott bokföras som en förutbetald intäkt och 
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inte som del av kommunens egna kapital, vilket kommun korrekt gör. För 
att öka informationsvärdet för en extern läsare bör kommunens 
årsredovisning kompletteras kommande år med en resultat- respektive 
balansräkning för denna verksamhet.  
 

 Kommunen har inte gjort någon fullständig dokumentation av 

redovisningssystemet, d v s en beskrivning av bokföringssystemets 

organisation och uppbyggnad. En plan för arbetet med dokumentationen 

har dock tagits fram. Avvikelsen framgår i avsnittet om 

redovisningsprinciper i årsredovisningen. 
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