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Utlåtande avseende delårsrapport 2018-08-31 
Vi revisorer har.översiktligt granskat Vallentuna kommuns delårsrapport per 2018-08-
31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och mer inriktad på analys och
mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrap
port som utarbetats av PwC.

Kommunstyrelsen fattade sitt beslut om delårsrapporten den 19 november 2018.

Ekonomiskt resultat 

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 52,8 mnkr. Prognosen för helåret är 
ett utfall på 30,3 mnkr. Prognosen för resultatet enligt balanskravet är 27,4 mnkr, vilket 
innebär att balanskravet uppfylls. 

Det prognostiserade resultatet om 30,3 mnkr är 7,6 mnkr bättre än budget. 

Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott på 13,3 mnkr. Socialnämnden visar 
för andra året i rad ett underskott. Årets underskott beräknas till 27,5 mnkr. 

I delårsrapporten framhålls att för att såväl stärka soliditeten som återställa eget kapital 
behöver kommunen ha ett positivt ekonomiskt resultat i många år framöver. 

Revisionen konstaterar att obalansen vägs upp av ett överskott som i huvudsak har ge
nererats av intäkter av engångskaraktär. Revisionen ser med oro på detta. 

Enligt kommunens policy för styrning och uppföljning (1.2.6.1) ankommer det på den 
nämnd som prognostiserar ett underskott att se till att beslutad budget för nämnden 
kan hållas. Det ankommer också på kommunstyrelsen att utreda vilka åtgärder som bör 
vidtas vid budgetavvikelse samt vid behov göra de framställningar hos kommunfullmäk
tige som anses nödvändiga. 

Verksamhetsresultat 

I nämnda policydokument finns en beskrivning (avsnitt 2.3) hur en nämnd ska ta fram 
sina mål. Utifrån de kommungemensamma målen och givna ekonomiska resurser ska 
nämnderna inom sina respektive ansvarsområden bryta ner dessa mål samt ange vilka 
egna mål som nämnden vill prioritera i sina respektive verksamhetsplaner. Nämnderna 
förslag ska vara mätbara och med koppling till kvalitetsarbetet. 

REVISIONEN 

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA 

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 

KOMM U N@VALLENTU NA. SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

Vallentuna 
kommun 



VALLENTUNA KOMMUN

REVISORERNA

a

REVISION EN

TUNA TORG 1 . 186 86 VALLENTUNA
rFN ü8-587 85u üü . FAx û8-587 85û 88
KOMMU N@VALLENTU NA. SE

UTLÂTANDE
2018-1 1-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vår genomgång visar att många mål inte kan mätas på det sätt som man brukar mena
med att mäta och som vi tolkar att policyn också avser. Många mål är snarast aktivite-
ter.

Vi ställer oss också frågande till att nämnderna anser att de kommungemensamma må-
len är uppûrllda. S<lm vi ser det bör nämnderna svara för sina nedbrutna mål. Det bör
seclan vara kommunstyrelsens roll att utifrån nämndernas recìovisningar göra en sam-
manvägning och utifrån den avgöra om de kommungemensamma målen är uppfyllda
eller på väg att uppfiilas. Dc kommungcmcnsamma målcn ska ju angc cn fiirdriktning
på sikt. Det kanske inte uppnås förrän efter flera år.

I delårsrapporten görs beclömningen att e7 av 35 verksamhetsmål kommer att vara np¡r-
ftllda vid årets slut. Kommunstyrelsen bedömer att samtliga nämnder uppfuller den
strategiska inriktningen "God ekonomisk hushållning". Vi delar inte den bedömningen
avseende sociainämnden.

Utifrån genomförd granskning och anaþ vill vi anföra följande.

Vi har inte funnit något som tyder på att delårsbokslutet inte är upprättat i en-
iighet med iagens i<rav och god redovisningssed i öwigt.

Det prognostiserade resultatet för zorS är förenligt med det finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget för zor8. Enligt budget är det finansiella resultat-
målet ett positivt resultat. Resultatet beräknas nu till 3o,3 mnkr.

Kommunen bör säkerställa ett större positivt resultat för de kommande åren för
att förstärka soliditeten och det egna kapitalet.

Vi delar kommunstyrelsens bedömning att balanskravet för zorS kommer att
uPPfi'llas'

Vi bedömer att den verksamhetsmässiga måiupp$'iieisen endast deivis är fören-
lig med de av fullmäktige fastställda målen i Kommunplan. Visserligen är pro-
gnosen att 27 av 35 verksamhetsmål kommer att vara uppfullda vid årsskiftet.
Antalsmässigt kan det s¡mas som ett bra resultat. Verksamhetsmålen är dock av
skiftande dignitet. De mål som inte kommer att uppfullas vid årets slut är vad
man kan kalla tunga mål. Två av dessa fìnns inom barn- och ungdomsnämnden
och wå inom socialnämnden.

Även om förändringstakten beskrivs som hög - vilken den gjorde även i de två
föregående årens delårsrapporter kan det finnas anledning för kommunstyrelsen
att överväga om något i planeringsprocessen behöverjusteras.
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Av nämndernas redovisningar framgår - trots att mål och delmål inte uppnås -
att det bedrivs ett omfattande arbete för att utvecHa kommunen mot de av full-
mäktige fastställda strategiska inriktningarna.

För revisorerna
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Granskning av delårsrapport 2018
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Granskning av delårsrapport 2018

Sa;rnrnønføttníng
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden zorS-or-or - zor8-o8-3r. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år zor8.

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 kommunfullmähige
fastställt.

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

. Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Grundat på vår översilitliga 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
kommer att uppfullas för år zor8.

Är 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?

a

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget zor8.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att den verksamhetsmässiga
måluppô'llelsen delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget zor8.
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Granskning av delårsrapport 2018

r. Inledníng
7.t, Bokgrund
Kommuner är sþldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (de-

lårsrapport) för verksamheten från årets börian och i revisorernas uppgift ingår att
granska kommunens delårsrapport.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rá-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-
munens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

I(ommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. I)essa mål ska sedan f<iljas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.

Revisionsobjekt är st,'relsen sorn är ans'.rarig för delårsrapportens upprättande.

7.2" Safte oeh reuisíonqfrãgor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall hiläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

7.5. ReuísÍonskríteríer
Följande kriterier används i granskningen:

. Kommunallag (KL), kap rz

. Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9

. Rådet för kommunal redovisnings rekommendation zz, Delårsrapport

. Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

. Fullmäktigesanvisningaravseendedelårsrapport

t.4. Augränsn:in;g ochtnetod
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:

. översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per zorS-o8-3r,

. förvaltningsberättelsens innehåll,

Oktober 2018
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Granskning av delårsrapport 2018

a hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både ñnansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SI(YREV). Granskningen sker genom anaþisk granskning
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 felalitigheter
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 sakgranskats av ekonomichef, redovisningsansvarig och kom-
muncontroller.
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Granskning av delårsrapport 2018

2. I o,ktto.g els er o ch b edömníng ør
2.7. Lagens krau och god redouisningssed
P..1"i". Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Det bokförda resul-
tatet för perioden januari-augusti är 5z,B miljoner kronor.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys.

övers iktlig förvaltningsbenättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som in-
träffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättas.

Upplysningär om k<-¡mmunens förvåntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet
beskrivs.

En samlad, övergripand.e redovisning av kommunens investeringsverksamhet framgår av
förvaltningsberättelsen.

En redovisning av hur heJårsprognosen fôrhåller sig tiìl rìen hurìgef som fastställts för den

löpande verksamheten görs. Prognosen för zor8 visar ett resultat om 3o,3 mnkr och re-
sultatet enligt balanskravet beräknas bli 27,4 mnkr.

Delårsrapporten innehåller inte någon sammanställd redovisning. Detta är dock heller
inget krav enligt RKR zz.

Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.
Räkcnskaperna omfattar periodens utfall samt jämförclsctal i cnlighct mcd gällandc rc-
kommendation.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har inga vä-
sentliga awikelser noterats.

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

2.7.2. Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter
som twder på att delårsbokslutet inte, i allt väsentliet, är upprättat i enlighe;t med lagens

krav och god redovisningssed i öwigt.

z,z. God ekonornislc hushó,llníng
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för mandatperioden zorS-zozo in-
nehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

Oktober 2018
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Granskning av delårsrapport 2018

z.z.I". Iakttagelser
Finansiella mål
Enligt kommunplan eorS-zoeo är det finansiella resultatmålet ett årligt positivt resultat.

Resultatet för zor8 beräknas till 3o,3 mn}r (27,4 mnkr enligt balanskravet), vilket inne-
bär att resultatmålet kommer att uppflillas.

Mål förverksamheten
Av kommunplan zotS-zozo framgår fem strategiska inrilitningar och för var och en av
dem finns ett kommungemensamt måI. Bedömningen för helåret zorS är aLt27 av de 35
målen kommer att vara uppfrllda och att åtta mål inte kommer att uppfiillas men att dessa
uppvisar hög positiv förändringstakt.

(Tabellerna nedan är hämtade från kommunens delårsrapport)

Kommunstyrelsen gör i delårsrapporten den samlade bedömningen att de kommunge-
mensamma målen till största delen kommer att vara uppnådda.

Vi noterar att bedömningen är att samtliga nämnder uppfidler den strategiska inriktning-
en "God ekonomisk hushållning" vid årets slut, trots att denna innefattar målet att verk-
samheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Nämndernas prognos uppges, enligt delårs-

Oktober 2018
Vallentuna kommun
PwC

Nämnd Totalt antal mål Målet uppfyllt

Målet ej upp-
fyllt men hög
positiv föränd-

r¡ngstakt

Målet ej upp-
fyllt och låg

förändrlngstakt

Kommunstyrelsen 5 3 2

Barn- och ungdomsnämnden 5 4 T

Utbildningsnämnden 5 3 2

Socialnämnden 5 4 L

Fritidsnämnden 5 4 T

Kulturnämnden 5 4 I

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 5

Summering prognos 35 27 I 0

St¡atet¡sk inrlktning
Målet
uppfyllt

Målet ej upp-
fyllt men hög

pos¡tiv
förändrings-

takt

Målet ej upp-
fyllt och låg
förändrings-

takt

Här växer människor och företag 5 2

Bästa kommunen att bo och leva i 5 2

Fler och växande Vallentunaföretag 4 3

Närmare till allt 6 L

God ekonomisk hushållning 7

Summering prognos 27 8 0
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Granskning av delårsrapport 2018

rapporten, baseras på olika bedömningar. De flesta nämnder uppnår ett positivt ekono-
miskt resultat. Socialnämnden har ett underskott men beskriver ett omfättande arbete 1ör

att nå ökad kostnaclseffektivitet blanrl annat genom revidering av riktlinjer för handlägg-
ning så att dessa främjar god resursanvändning.

2.2.2. Bedömning
Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med det finansiella resultatmål
som fullmäktige fastställt i budget zot8.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att den verksamhetsmässiga
måluppftllelsen delvis är förenlig med de avfullmäli¡tige fastställda målen i budget zor8.
Detta eftersom zT av gS mål bedöms uppfyllas för helåret.

zorS-ri-3o

Ca:rínllultgren Sofi.ø.Àrylund

Uppdragsledare
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