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KOMMUN FU LLMAKTIGE

Utlåtande avseende delårsrapport 2013-08-31
Vi revisorer har översiktligt granskatVallentuna kommuns delårsrapport per
2o1g-o8-91. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och mer inrik-
tad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår
avbifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Vallentuna kommun redovisar ett positivt resultat för perioden på 4r,o mnkr.
Helårsprognosen pekar på ett resultat pã zg,g mnkr, vilket i förhållande till
budget är ett överskoü pã zT,g mnkr. Resultatet enligt avstämningen mot ba-
lanskravet uppgår till 29,9 mnkr enligt prognosen och innebär attbalanskra-
vet uppnås.

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning :

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god re-
dovisningssed i öwigt. Vissa felperiodiseringar har dock konstaterats i
samband med granskningen. De felperiodiserade fakturorna har för-
bättrat delårsresultatet med t,7 mnkr.

Delårsrapporten ger en i allt väsentligt rättvisande bild av periodens

resultat och den ekonomiska ställningen per 2o13-o8-3r

Kommunstyrelsen redovisar måluppfiilelsen totalt och uppdelat på

strategisk inriktning. Cirka en tredjedel av målen betraktas som upp-

ftllda. Resten av målen beskrivs som delvis uppnådda eller ej uppnåd-
da. Kommunstyrelsen gör dock ingen samlad bedömning huruvida
målen kommer att uppfizllas på årsbasis.

Detta innebär att vi inte - liksom vid förra delårsgranskningen - kan
uttala oss om kommunfullmäktiges och nämndernas mål kommer att
infrias vid årets slut eller ej, vilket åligger oss enligt kommunallagens 9
kap. 9 a $.
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1. Sammanfattande bedömning 

PwC har på uppdrag av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2013-01-01 – 2013-08-31. Uppdraget ingår 

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2013. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin be-

dömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfull-

mäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar 

till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. 

Vallentuna kommun redovisar ett positivt resultat för perioden på 41,0 mnkr. Detta 

är en resultatförsämring på ca 22,6 mnkr jämfört med samma period föregående år. 

Detta förklaras delvis genom att återbetalningen från AFA fanns medtagen vid delår 

2012 men inte vid delår 2013. Detta eftersom återbetalningen inte var beslutad vid 

delåret 2013. Däremot finns återbetalningen med i prognosen för helåret 2013. 

Helårsprognosen pekar på ett resultat på 29,9 mnkr, vilket i förhållande till budget 

är ett överskott på 27,3 mnkr. Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet 

uppgår till 29,9 mnkr enligt prognosen och innebär att balanskravet uppnås. 

Utifrån genomförd översiktlig granskning gör vi följande bedömning av kommu-

nens delårsrapport: 

 

- Det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommu-

nens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens 

krav och god redovisningssed i övrigt. 

- Delårsresultatet, enligt indikatorn Det ekonomiska resultatet ska vara posi-

tivt, är förenligt med det finansiella målet ”Verksamheterna ska bedrivas 

kostnadseffektivt och med god kvalitet”. Uppfyllelsen för de övriga indikato-

rerna kan vi inte uttala oss om eftersom kommunstyrelsen inte gör någon 

samlad bedömning av måluppfyllelsen som helhet på årsbasis 

- Kommunen gör ingen samlad bedömning av uppfyllelsen för de kommun-

gemensamma målen per 31 augusti 2013. Kommunstyrelsen gör heller ingen 

samlad bedömning huruvida målen uppfylls på årsbasis.  Detta innebär att 

vi inte kan uttala oss om kommunfullmäktiges mål kommer att infrias vid 

årets slut eller ej.
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Inledning  

1.1. Bakgrund 
Kommuner, landsting och kommunalförbund är enligt den kommunala redovis-

ningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovis-

ning (delårsrapport) för verksamheten från årets början.  

KL 9 kap 9 a §  

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § 

skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäkti-

ge beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och 

årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resul-

tatet och uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 

1.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revi-

sionsfrågor. 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten, enligt kommunstyrelsen bedömning, fören-

liga med de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns 

förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

 Är resultaten i delårsrapporten, enligt kommunstyrelsens bedömning, fören-

liga med de av kommunfullmäktige fastställda målen för verksamheten, 

d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

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 delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. 

Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den informa-

tion som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig 

utesluter den inte att andra felaktigheter kan förekomma. 

1.3. Revisionskriterier 

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 

20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

- Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

- God redovisningssed 

- Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 
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1.4. Metod 
Granskningen har utförts genom: 

- Intervjuer med berörda tjänstemän 
 

- Analys av relevanta dokument 
 

- Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den 
omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa ett rättvisande resul-
tat 

 
- Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året 

 
- Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 

för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
målen 
 
 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 

mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 

på substansgranskning. 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Delårsrapportens innehåll och utformning 
Vår översiktliga granskning visar följande: 

 Delårsrapporten innehåller i allt väsentligt de delar som en delårsrapport 

ska innehålla. Kommunen har upprättat delårsrapporten enligt RKR 22, vil-

ket innebär att delårsrapporten 2013 har utökats med fler upplysningar. 

 Delårsrapportens förvaltningsberättelse innehåller i allt väsentligt de avsnitt 

som en förkortad förvaltningsberättelse ska innehålla.  

 Nämndernas redovisningar av ekonomi och mål återfinns i bilaga till delårs-

rapporten. 

2.2. Rättvisande räkenskaper och god redovis-
ningssed 

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som 

tyder på att kommunens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 

med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Vi har dock noterat följande: 

 I periodiseringskontrollen har vi funnit åtta felperiodiserade fakturor. Tre av 

fakturorna har felaktigt belastat delåret trots att de avser september, för fem 

av fakturorna är det tvärtom. Nettoeffekten av dessa fakturor har förbättrat 

delårsresultatet med ca 1,7 mnkr. Ett flertal av de felperiodiserade fakturor-

na kan hänföras till SBFs område. 

2.3. Resultat och budget 

 Utfall  
1308 

Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse 
2013 

Verksamhetens intäkter 190,3 256,7 285,6 28,9 

Verksamhetens kostnader -1 071,3 -1 623,8 -1 636,1 -12,3 

Avskrivningar -36,8 -58,1 -56,0 2,1 

Verksamhetens netto-
kostnader 

-917,8 -1 425,2 -1 406,5 18,7 

Skatteintäkter 843,0 1 256,1 1 262,8 6,7 

Generella statsbidr.& utj. 124,8 188,1 187,2 -0,9 

Finansnetto -8,9 -16,3 -13,6 2,8 

Periodens resultat 41,0 2,6 29,9 27,3 
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Resultatet per den 2013-08-31 är 41,0 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett resultat 

på 29,9 mnkr, vilket i förhållande till budget är ett överskott på 27,3 mnkr. Resulta-

tet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 29,9 mnkr enligt prognosen 

och innebär att balanskravet uppnås. 

Det positiva resultatet i förhållande till budget förklaras bl.a. av att: 

 Skatteintäkterna beräknas ge ett överskott på 6,7 mnkr,  

 Lägre räntekostnader beräknas ge ett överskott på 4,4 mnkr 

 Återbetalning från AFA 15,6 mnkr  

 Nämndernas överskott på 8,2 mnkr  

Kommunens kostnad för pensioner beräknas dock bli 11,1 miljoner högre än budget 

p.g.a. sänkt ränta. 

Driftredovisning per nämnd, mnkr Prognos 

  Budget 2013 

Utfall  
augusti 

Prognos 
helår 

Budget 
avvikelse 

Kommunstyrelse 129,5 70,6 126,6 2,9 

KS OF 4,0 0,0 4,0 0,0 

Överförmyndarnämnden 2,3 2,0 2,5 -0,2 

Miljö – och samhällsbyggnadsn. 9,2 3,3 9,2 0,0 

Fritidsnämnden 43,4 27,6 43,4 0,0 

Kulturnämnden 37,2 25,1 37,2 0,0 

Barn- och ungdomsnämnden 136,6 88,3 139,7 -3,1 

Skolpeng 508,5 338,1 505,7 2,8 

Utbildningsnämnden 29,5 20,3 29,5 0,0 

Gymnasiepeng 126,1 78,1 120,5 5,6 

Socialnämnden 411,5 262,9 411,3 0,2 

Summa nämnderna 1 437, 8 916,2 1 429,6 8,2 

 

Styrelsen och nämndernas totala budgetavvikelse prognostiseras till +8,2 mnkr vid 

årets slut 

Verksamheten som uppvisar största prognostiserade avvikelse mot budget är barn – 

och ungdomsnämnden som avviker med -3,1 mnkr kronor, varav -4,3 mnkr avser 

resultatenheterna och +1,2 mnkr avser den fast ramen. På resultatenheterna har 

flera enheter svårighet att uppnå en budget i balans pga. färre elever och höjda lä-

rarlöner.  

Kommunstyrelsen (inklusive oförutsedda) beräknas enligt helårprognosen ge ett 

överskott om 2,9 mnkr. Detta förklaras bl.a. av ett överskott på TunaFastigheter 

(1,0 mnkr) och avfallshanteringen (0,9 mnkr).  

Prognosen för skolpeng och gymnasiepeng är överskott på 2,8 mnkr respektive 5,6 

mnkr. 
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2.4. God ekonomisk hushållning 
Kommunplanen 2013-2015 innehåller 16 kommungemensamma mål som är grup-

perade i fyra strategiska inriktningar. Nämnderna har även fastställt egna mål.  

I nämndernas delårsrapporter redovisas uppföljningen per mål per 2013-08-31. I 

delårsrapporten redovisas endast två tabeller, en med måluppfyllelse per nämnd 

och en med måluppfyllelse per strategisk inriktning.  

Kommunstyrelsen gör inte någon samlad bedömning över uppfyllelsen av de kom-

mungemensamma.  Kommunstyrelsen gör heller inte någon prognos för målupp-

fyllnad för året.  

2.4.1. Finansiella mål 

Den strategiska inriktningen ”God ekonomisk hushållning” inrymmer det finansiel-

la perspektivet med målet ”Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med 

god kvalitet”.  

Indikatorer som mäter måluppfyllelsen är:  

1. Det ekonomiska resultatet ska vara positivt 

2. Kommunfullmäktiges mål ska uppfyllas 

3. Kostnad per betygspoäng ska vara lägre än andra jämförbara kommuner 

4. Kostnaden för särskilt äldreboende ska vara lägre än andra jämförbara 

kommuner. 

I delårsrapporten redovisas endast prognos avseende den första indikatorn.  

Bedömning 
Delårsresultatet, enligt indikatorn Det ekonomiska resultatet ska vara positivt, är 

förenligt med det finansiella målet ”Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt 

och med god kvalitet”. Uppfyllelsen för de övriga indikatorerna kan vi inte uttala oss 

om eftersom kommunstyrelsen inte gör någon samlad bedömning av måluppfyllel-

sen som helhet på årsbasis 

2.4.2. Mål för verksamheten 

Tabellen nedan visar måluppfyllelsen per strategisk inriktning. Uppföljningen redo-

visas i detalj i respektive nämnds tertialrapport. 

 Uppnådda Delvis uppnådda Ej uppnådda 

Kund/invånare 19 32 2 

God ekonomisk hushållning 5 9 0 

Tillväxt och utveckling 5 11 2 

Energi och miljö 4 3 0 

Totalt 33 55 4 
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Av totalt 92 mål bedöms 33 som uppnådda, 55 som delvis uppnådda och 4 som ej 

uppnådda. 

Bedömning 

Kommunen gör ingen samlad bedömning av uppfyllelsen för de kommungemen-

samma målen per 31 augusti 2013. Kommunstyrelsen gör heller ingen samlad be-

dömning huruvida målen uppfylls på årsbasis.  Detta innebär att vi inte kan uttala 

oss om kommunfullmäktiges mål kommer att infrias vid årets slut eller ej. 

 

  

 

 

 

 

 


