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Utlåta nde avseende delårsrapport 2Ot7 -O8-3 I
Vi revisorer har översiktligt granskat Vallentuna kommuns delårsrapport per
zorT-o8-3r. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och mer inriktad
på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av
bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Kommunstyrelsen fattade sitt beslut om delårsrapporten den zo november
2OL7.

Resultatet för perioden januari - augusti är - 3o2,8 mnkr. Prognosen för helå-
ret pekar mot ett negativt resultat pâ B4g,g mnkr. Kommunens förklaring till
det prognostiserade negativa resultatet är det avtal om medfinansiering som
Vallentuna kommun ingått inom ramen för Sverigeförhandlingen. Resultatet
hade varit ännu sämre om kommunen inte sålt sitt aktieinnehav i Elverket.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfidlas.
Det prognostiserade balanskravsresultatet ar -4t4,2 miljoner för zot7. Vi note-
rar dock att kostnaden för medfinansieringen uppgår till totalt 4o7,9 mnkr för
(gg+ mnkr för medfinansiering och r3,3 mnkr för indexuppräkning). Detta in-
nebär att balanskravsresultatet även hade varit negativt om Sverigeförhand-
lingen inte ingåtts.

Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott på t5,8 mnkr. Kommunsty-
relsen uppmanar nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för
att nå en budget i balans. Kommunstyrelsen gör bedömningen att åtgärder som
vidtas nu ska få effekt inom kort.

I delårsrapporten görs bedömningen att z7 av 35 verksamhetsmål kommer att
vara uppfizllda vid årets slut. Endast firra av sju nämnder kommer dock att
uppnå målet för god ekonomisk hushållning.

Utifrån genomförd granskning och analys vill vi anföra följande:

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några
omständigheter som tyder på att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är
upprättat i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i öwigt.

Det prognostiserade resultatet för zorT är inte förenligt med det fïnan-
siella mål som fullmäktige fastställt i budgetför zory. Enligt budget är
det finansiella resultatmålet ett positivt resultat. Resultatet prognostise-
ras till - B4g,g mnkr.

Vi delar kommunstyrelsens bedömning att balanskravet för zorT inte
kommer att uppfrllas. Kommunstyrelsen bör i årsredovisningen redo-
göra för strategin hur en budget i balans ska åstadkommas för de kom-
mande åren.
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Granskning av delårsrapport 2or7

7. Sann¡nønføttning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden zot7-ol-ot - zotT-o9-3r. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för är zot7.

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.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ellabedömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter
som tyder på att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i öwigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
inte kommer att uppfyllas för âr zor7.

Ár resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att upp-
nås?
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Vi bedömer att det prognostiserade resultat inte är förenligt med det finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget zor7. Enligt budget zorT är det finansiella resultatmålet är
ett årligt positivt resultat. Resultatet för zory beräknas till -349,9 miljoner kronor (-4t4,2
miljoner kronor enligt balanskravet). Förklaringen till det prognosticerade negativa resul-
tatet är det avtal om medfinansiering som Vallentuna ingått inom ramen för Sverigeför-
handlingen. Avtalet om medfinansiering omfattar för Vallentuna kommun 4c7,9 miljoner
kronor. Framtida kostnader för medfinansiering resultatförs det år då avtalet underteck-
nas (dvs. âr zotT). Kommunens ekonomiska resultat påverkas därmed 2or7 av Sverige-
förhandlingen men utbetalningen sker inte förrän âren zozT-2o33 enligt betalningsplan.
Kommunens likviditet och lånebehov påverkas således inte under zor7. Kostnaderna han-
teras inom kommunens eget kapital som därmed minskar. Vidare noteras dock att det
prognostiserade balanskravsresultatet även hade varit negativt om Sverigeförhandlingen
inte ingåtts.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att den verksamhetsmässiga
måluppô'llelsen delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget zor7.
Detta eftersom27 av 35 mål bedöms uppfyllas för helåret.
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hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår frånVägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunalayrkesrevisorer (SI(YREÐ. Granskningen sker genom anaþiskgranskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information
som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter
kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions-
sed i öwigt har.

Rapportens innehåll har saþranskats av ekonomichef, redovisningsansvarig och redovis-
ningsekonom.
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Granskning av delårsrapport 2or7

Vissa andra upplysningar
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.
Det framgår att principerna är densamma som vid föregående års årsbokslut.

Karaktären och storleken på jämförelsestörande poster lämnas som upplysningar i not till
resultaträkningen samt löpande i texten. Förändring av väsentliga ansvarsförbindelser
framgår av not till balansräkningen.

3.1.2. Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter
som tyder på att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i öwigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
inte kommer att uppfrllas för âr zor7.

S.z. God ekonotnísk hush&Uníng
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för mandatperioden 2017-2019 inne-
hållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmåI.

5.2.1. Iakttagelser
Finansiella mål
Enligt kommunplan 2oL7-2or9 är det finansiella resultatmålet ett årligt positivt resultat.
Resultatet för zorT beräknas till -349,9 miljoner kronor (-4t4,2 miljoner kronor enligt
balanskravet), vilket innebär att resultatmålet inte kommer att uppfyllas. Förklaringen till
det prognosticerade negativa resultatet är det avtal om medfinansiering som Vallentuna
ingått inom ramen för Sverigeförhandlingen. Avtalet om medfinansiering omfattar för
Vallentuna kommun gg4,o miljoner kronor. Avtalet ska räknas upp med konsumentpris-
index (KPI) från januarizot6. Vid tidpunkten för delårsbokslutet ger det en finansiell
kostnad på 1B,B miljoner kronor. Förändringar av KPI kommer att påverka kommunens
framtida finansiella kostnader till medfinansieringen är betald. Framtida kostnader för
medfïnansiering resultatförs det år då avtalet undertecknas (dvs. är zotT). Kommunens
ekonomiska resultat påverkas 2or7 av Sverigeförhandlingen men utbetalningen sker inte
förrän ären zozT-2o33 enligt betalningsplan. Kommunens likviditet och lånebehov på-
verkas således inte under zor7. Kostnaderna hanteras inom kommunens eget kapital som
därmed minskar.

En av de fem strategiska inriktningarna i kommunplan 2or7-zotg är god ekonomisk hus-
hållning, och målet för inriktningen är att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.
Enligt uppföljningen av de kommungemensamma målen (målen för de strategiska inrikt-
ningarna) i delårsrapporten uppvisas lägst grad av måluppfrllelse för inriktningen god
ekonomisk hushållning, då endast fyra av sju nämnder bedömer att målet om att verk-
samheterna ska bedrivas kostnadseffektivt kommer att vara uppfyllt vid årets slut. Nämn-
dernas prognos för helåret zorT visar på ett underskott gentemot budget om t5,8 mnkr.

Mål fürverksamheten
Av kommunplan 2oL7-2org framgår fem strategiska inriktningar och för var och en av
dem finns ett kommungemensamt mål. Enligt uppföljningen av målen i delårsrapport
zotThar sju nämnder dessa måI, vilket ger totalt gS måI. Bedömningen för helåret zotT àr
aLt 27 av de 35 målen kommer att vara uppfl'llda och att åtta mål inte kommer att uppSd-
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kommunens delårsrapport att bedöma om kommunstyrelsens bedömningar av nämnder-
nas måluppfidlelse är rättvisande. Det framgår inte hur kommunstyrelsen har resonerat
kring bedömningen av att två nämnder som prognostiserar underskott för helåret samti-
digt kan bedöma att samtliga kommungemensamma mål inklusive det avseende god eko-
nomisk hushållning kommer att uppnås för helåret.

Vi bedömer att det prognostiserade resultat inte är förenligt med det finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget zor7.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att den verksamhetsmässiga
måluppÛrllelsen delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget zorT
Detta eftersom 27 av 35 mål bedöms uppfrllas för helåret.

2OL7-rO-27
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