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Utlåtande avseende delårsrapport 2016-08-31
Vi revisorer har översiktligt granskat Vallentuna kommuns delårsrapport per
zo16-o8-3r. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och mer inriktad på
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår avbifogad
revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Resultatet för perioden är 7o,8 mnkr, vilket är t5,4 mnkr högre än motsvarande
period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 33,4 mnkr.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppf,'llas.

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning:

Det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommu-
nens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovis-
ningssed.

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resultat är förenligt
med det fïnansiella mål som fullmäktige fastställt för zo16. Kommunsty-
relsen gör visserligen ingen uttalad bedömning av målet men det finns en
balanskravsutredning som visar på ett positivt balanskravsresultat för året.

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resultat i huvudsak
är förenligt med de verksamhetsmässiga mål som fullmäktige fastställt i
budget zot6. Kommunstyrelsen görbedömningen målen kommer att upp-
nås för fina av fem strategiska inriktningar vi årets slut. Vad denna bedöm-
ning bygger på framgär dock inte på ett tydligt sätt av föreliggande delårs-
rapport, vilket försvårar vår bedömning. Inom ramen för vår översiktliga
granskning av delårsrapporten har det inte framkommit något som gör att
vi kan göra någon annan bedömning än vad kommunstyrelsen gör. Det
bygger dock på försättningen att åtgärder vidtas under hösten för de mål
som inte uppnåtts vid delårsuppföljningen.
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Granskning av delårsrapport zo16 - till smtr zo16-ro-28

S crlnrn,cnn;løtt ande b e dömníng
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden zo16-or-or - zor6-o8-3t. Uppdraget ingår
som en obligatorisk del av revisionsplanen för är zot6.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett
underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål
som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning
som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten
behandlas.

Resultatet för perioden är 7o,8 mnkr, vilket är t5,4 mnkr högre än motsvarande
period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om gB,4 mnkr.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfrllas.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens
delårsrapport:

o Det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att
kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god
redovisningssed.

. Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resultat är förenligt
med det finansiella mål som fullmäktige fastställt för zo16.
Kommunstyrelsen gör visserligen ingen uttalad bedömning av målet,
däremot fìnns en balanskravsutredning som visar på ett positivt
balanskravsresultat.

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resultat i hur,udsak är
förenligt med de verksamhetsmässiga mål som fullmäktige fastställt i budget
zot6. Kommunstyrelsen görbedömningen målen kommer att uppnås för
fyra av fem strategiska inriktningar vi årets slut. Inom ramen för vår
översiktliga granskning av delårsrapporten har det inte framkommit något
som gör att vi kan göra någon annan bedömning än vad kommunstyrelsen
gör. Det bygger dock på försättningen att åtgärder vidtas under hösten för de
mål som inte uppnåtts vid delårsuppföljningen.
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Granskning av delårsrapport 2016 - till smtr zo16-ro-28

r.4 Metod
Granskningen har utförts genom:

o Intervjuer med berörda tjänstemän

¡ Analys av relevanta dokument

. översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per
zor6-o8-3t samt av resultatprognosen 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 anal¡isk granskning än
på substansgranskning.

Rapporten är faktagranskad av berörda tjänstemän på ekonomiavdelningen på
kommunledningskontoret.
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Granskning av delårsrapport zo16 - till smtr zo16-ro-28

z.z .Resultatolnø,lys
Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 33,4 miljoner kronor, vilket är
en positiv awikelse med r5,3 miljoner kronor mot budget på r8,r miljoner kronor,
Awikelsen beror på att:

. Nämndernas nettokostnad beräknas bli r3,z mnkr lägre än budgeterat.

. Exploatering ger överskott med 16,z mnkr.

. Skatter och bidrag minskar med 6,5 mnkr.

o Räntekostnader minskar med 4,7 mnkr.

o Extra kostnaderför Ormstaskolan medt4,4mnkr.

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2016, prognos
för utfallet för året samt awikelsen mot budget.

Arets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 34,4 mnkr för helåret. Ä¡ets
resultat efter balanskravsjusteringar (reducering av realisationsvinster anläggnings-
tillgångar) uppgår till33,4 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår därmed till6,4
mnkr enligt prognosen för helåret. Vallentuna kommun bedöms därmed Hara
balanskravet för året i enlighet med kommunallagen.
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Granskning av delårsrapport zo16 - till smtr zo16-ro-28
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för den fasta ramen visar ett överskott på r,S mnkr för zo16, vilket förklaras
av att tilläggsbelopp och Kunskapscentrum Nordost (KCNO) förväntas
generera överskott. G¡rmnasieskolpengen väntar ett underskott på 3,o mnkr
för zo16.

Socialnämndens budget uppgår till466,9 mnkr. Prognosen visar ett
överskott på ro,o mnkr. Äldreomsorgen förväntas ge ett överskott på 8,o
mnkr främst beroende på låg efterfrågan på äldreboendeplatser. Individ-
och familjeomsorg visar på ett överskottpä,6,7 mnkr för helåret.
Funktionsnedsättningar enligt LSS beräknas visa ett underskott på 4,r mnkr
för helåret till följd av kostnadsökningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget uppgår till rr,r mnkr.
Prognosen visar på ett underskott på r,4 mnkr, vilket främst förHaras av
ökade personalkostnader i samband med personalförändringar.

öwiga nämnder redovisar prognoser som ligger i nivå med budget.
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Granskning av delårsrapport zo16 - till smtr zo16-ro-28

I delårsrapporten görs bedömningen att de kommungemensamma målen inte är
uppnådda efter augusti månad och det uppges pågå ett arbete för att dessa ska
uppnås till årets slut. Prognosen är dock att de kommungemensamma målen till
stor del kommer att vara uppnådda vid årets slut. Den samlade bedömningen är att
målen f<ir fyra av fem strategiska inriktningar kommer att uppnås vid årets slut. Det
är endast målet för den strategiska inriktningen Energi och miljö som inte bedöms
uppnås vid årets slut, däremot uppges att arbete pågår och samtliga nämnder
(förutom socialnämnden och kommunstyrelsen som bedömer målet som uppfullt)
har en positiv förändringstakt.

Bedömníng

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resultat i huvudsak är
förenligt med de verksamhetsmässiga mål som fullmäktige fastställt i budget 2oL6.
Kommunstyrelsen gör bedömningen målen kommer att uppnås för fyra av fem
strategiska inriktningar vi årets slut. Inom ramen för vår översiltliga granskning av
delårsrapporten har det inte framkommit något som gör att vi kan göra någon
annan bedömning än vad kommunstyrelsen gör. Det bygger dock pä försättningen
att åtgärder vidtas under hösten för de mål som inte uppnåtts vid
delårsuppföljningen.
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