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Inledning
Vi har av Sundbybergs stads revisorer erhållit uppdraget att genomföra en översiktlig
granskning av stadens delårsrapport per den 30 juni 2015. Granskningen av delårsrapporten
genomförs som en översiktlig granskning. Det innebär att granskningen är begränsad i
omfattning och är inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Den
finansiella granskningen genomförs enligt ”standard för översiktlig granskning” samt med
beaktande av bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen.

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall per den 30 juni 2015 och analyserat större
budgetavvikelser samt förändringar mot föregående år. Vi har även tagit del av upprättad
prognos avseende årsbokslutet 2015. Vår granskning har även utgått från samtal med
tjänstemän inom stadens förvaltningar.

Med utgångspunkt från vår väsentlighets- och riskanalys lämnas kommentarer till väsentliga
resultat- och balansposter för vilka vi gjort iakttagelser.

Resultaträkning och prognos
I delårsrapportens förvaltningsberättelse presenteras stadens bedömning av ”god ekonomisk
hushållning” samt analyser av utfall mot budget och prognos, för staden totalt samt för
respektive nämnd.

Periodens negativa resultat för staden uppgår till -31,4 mnkr. Motsvarande resultat
föregående år var positivt och uppgick till 51,4 mnkr. I jämförelse med ackumulerad budget
per sista juni är utfallet en försämring med 31,2 mnkr. Detta beror bland annat på minskade
statsbidrag. Stadens prognos för helåret är att resultatet beräknas uppgå till 91,7 mnkr, vilket
är 86,3 mnkr bättre än fastställd budget.

Vid vår granskning har vi analytiskt granskat huvudbokens intäkts- och kostnadskonton mot
budget. Verksamhetens intäkter har ökat med 11,9 mnkr i jämförelse med samma period
föregående år. Justerat för exploateringsverksamheten är intäkterna 20,2 mnkr högre än
föregående år.

Nämnderna redovisar ett delårsresultat om 37,3 mnkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat
resultat om 18,6 mnkr. De största överskotten mot budget redovisar stadsmiljö och tekniska
nämnden samt förskolenämnden. De största underskotten redovisas inom äldrenämnden
samt social- och arbetsmarknad. På årsbasis förväntas ett underskott för nämnderna
uppgående till -10,3 mnkr där äldrenämnden prognostiserar ett underskott uppgående till -
12,0 mnkr.

Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Investeringarna för det första halvåret uppgår till 195 mnkr. Investeringsbudgeten för helåret
uppgår till 643 mnkr och gjorda investeringar motsvarar ca 30 procent av årsbudgeten.
Stadens prognos visar att cirka 76 procent av investeringsbudgeten kommer att nyttjas. I
likhet med tidigare år är avvikelsen främst hänförlig till Stadsmiljö- och tekniska nämnden.
Avvikelserna förklaras främst av förseningar av projekt.
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Granskning har skett av att redovisade restvärden i huvudboken överensstämmer med
anläggningsregistret. Avskrivningskostnader har överslagsmässigt kontrollberäknats.
Tidigare år har utfall avseende investeringar avvikit från både budget och prognos.
Revisionen har med anledning av det rekommenderat staden att förstärka rutinen kring
budget och prognos avseende investeringar. Under år 2015 har staden beslutat att reducera
investeringsbudgeten för att denna på ett mer realistiskt sätt ska spegla faktiska
investeringar.

Det noteras att staden kommande år planerar betydande investeringar vilket kommer att
kräva extern finansiering, dvs upplåning.

Finansiella anläggningstillgångar
Stadens finansiella anläggningstillgångar uppgår vid delårsbokslutet till 697 mnkr vilket
främst utgörs av aktier i dotterbolag, samt placerade medel.

Under året har ett lån utställt till Norrenergi AB omvandlats till ett aktieägartillskott om 167
mnkr. För att bibehålla en jämn fördelning gentemot Solna Stads ägarandel i bolaget gjordes
ytterligare ett tillskott om 17 mnkr. Totalt har därmed ett villkorat aktieägartillskott lämnats
uppgående till 183 mnkr. Det noteras att det lämnade aktieägartillskottet inneburit att den
kapitalteckningsgaranti som staden haft gentemot Norrenergi upphört. I samband med
granskningen av delårsbokslutet noteras vidare att Norrenergi AB, samt dess koncern,
prognostiserar finansiella överskott varför nedskrivningsbehov av finansiella tillgångar inte
bedöms föreligga för närvarande.

Övriga kortfristiga fordringar
Större poster utgörs av kundfordringar och upplupna intäkter avseende statsbidrag samt
interimsfordringar, såsom förutbetalda kostnader. Upplupna intäkter har ökat sedan
årsbokslutet till följd av en ökad verksamhet inom flyktingmottagning.  Kundfordringarna har
minskat med 22 mnkr sedan årsbokslutet vilket förklaras av en högre faktureringsgrad vid
årsbokslutet. Kundfordringarna ligger i nivå med föregående års delårsbokslut. Övriga
kortfristiga fordringar har minskat med ca 13 mnkr till följd av att momsfordringar reglerats.

Kortfristiga placeringar
Stadens innehav i Swedbanks Penningsmarknadsfond har sålts av för att frigöra likvida
medel till bland annat investeringar.

Kassa och bank
Vi har stämt av saldot på posten mellan stadens ekonomisystem och kontoutdrag från
externa banker. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar.

Avsättningar
Avsättningar uppgår till 303 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 11 mnkr sedan
årsbokslutet. Av dessa utgörs 182 mnkr av avsättningar hänförliga till stadens
pensionsåtaganden, vilka har stämts av mot beräkningsunderlag från KPA. Utöver
pensionsavsättningar finns även avsättningar hänförliga till projekt i Ursvik.

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder utgörs av exploateringsersättningar som balanseras samt nya
anläggningsavgifter som upplöses på 50 år.
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Kortfristiga skulder
Större poster avseende kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, checkkredit, övriga
kortfristiga skulder samt interimsskulder, inklusive semesterlöneskuld. Kortfristiga skulder har
minskat med 69 mnkr sedan årsbokslut och uppgår per 30 juni till 857 mnkr. Minskningen
förklaras främst av lägre leverantörsskulder. Per årsbokslutet fanns även en skatteskuld
uppbokad om ca 14 mnkr vilken nästan till fullo har reglerats. Upplupna kostnader har ökat
vid jämförelse mot föregående års delårsbokslut samt mot årsbokslutet vilket bland annat
beror på att friskolor ej har inkommit med fakturor för våren.

Sammanfattande slutsats rörande resultat och ställning i staden
Vår bedömning är att redovisade resultat- och balansräkningar ger en i allt väsentligt
rättvisande bild av stadens ekonomiska resultat och ställning per den 30 juni 2015.

Det är väsentligt att Sundbybergs stad fortsätter att på ett strukturerat sätt kontinuerligt
bevaka och följa upp finansiella och verksamhetsrelaterade risker som direkt eller indirekt
kan komma att påverka stadens finansieringsförmåga och kostnadsutveckling över tid. Detta
gäller såväl nämndernas verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i dotterbolagen.

Det är positivt att staden påbörjat ett arbete med att förstärka och förbättra styrningen, både
med avseende på verksamhet och vad gäller ekonomi. Detta ligger i linje med revisorernas
tidigare iakttagelser och rekommendationer. Uppföljning av stadens arbete med att utveckla
och implementera en förstäkt styrning kommer att följas och bedömas nogsamt av
revisionen.

Kommentarer rörande förvaltningsberättelsen
I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns avsnitt där stadens bedömningar av god
ekonomisk hushållning, verksamhetsrelaterade risker, balanskravet och underliggande
resultat beskrivs och analyseras. Av den budgeterade balanskravsutredningen framgår att
stadens förväntas återställa underskott från tidigare år, vilket är positivt. Även målet om god
ekonomisk hushållning prognostiseras att uppnås.

I delårsrapporten presenteras en redogörelse per nämnd avseende väsentliga händelser
under perioden samt en uppföljning av nämndspecifika mål och åtaganden,
verksamhetsvolymer, ekonomiskt utfall, vidtagna åtgärder samt investeringar. Av stadens
redogörelser är det dock svårt att få en bild av den prognostiserade måluppfyllelsen. Av
många mål framgår att det ”pågår” ett arbete, men inte hur långt staden kommit.

Verksamheterna i dotterbolagen kommenteras kortfattat i delårsrapporten. Vi bedömer
övergripande att strukturen på delårsrapporten är tillräcklig. Att delårsrapporten är
omfattande är ett medvetet val från stadens sida. Vi bedömer dock att staden bör utvärdera
om omfattningen kan minskas utan att reducera värdet och syftet med rapporten.

I sin revisionsberättelse år 2014 riktade revisorerna kritik mot kommunstyrelsen för bristande
verksamhets- och ekonomistyrning. Detta med anledning av underskott inom individ- och
omsorgsnämnden. Revisionen genomförde även en fördjupad granskning av stadens
budget- och ekonomistyrning under föregående år. Av stadens delårsrapport framgår att
åtgärder vidtagits för att förstärka styrningen inom staden. Revisionen fortsätter följa detta
arbete och har för avsikt att genomföra uppföljning i samband med granskningen av
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årsbokslutet.  Det bör dock noteras att revisionen fortsatt ser med oro på att ett flertal
nämnder redovisar stora avvikelser mot budget, framför allt gällande äldrenämnden där ett
underskott om 12 mnkr prognostiseras till årsboklutet.

Sammanfattande noteringar och bedömningar
Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen av delårsrapporten gör vi följande
noteringar och bedömningar:

Ø Bokslutsdokumentationen bedöms vara tillräcklig. Granskningen av resultat- och
balansräkningar indikerar inte att det föreligger några väsentliga fel i redovisat
resultat och ställning för perioden.

Ø Stadens prognostiserade resultat för helåret 2015 visar på ett överskott, vilket till stor
del är hänförligt till finansförvaltningen. Nämndernas verksamheter prognostiserar
dock fortsatt sammantaget ett underskott. Vi bedömer, vilket även framgår av
delårsrapporten, att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att åstadkomma en
ekonomi i balans i verksamheterna.

Ø Kommunstyrelsen bedömer i sin prognos av balanskravet att det underskott som
redovisades år 2014 kommer att återställas under år 2015. Kommunstyrelsen
bedömer vidare att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås vid årsbokslutet
2015. Utifrån den övergripande redovisning som lämnas om måluppfyllelse i
delårsrapporten är det svårt att bedöma om fullmäktiges verksamhetsmål kommer att
uppnås på helårsbasis. De finansiella målen bedöms delvis komma att uppnås men
baseras på jämförelsestörande intäkter i väsentlig omfattning.

Ø Kommunstyrelsen har, efter revisionens tidigare noteringar om brister i
ekonomistyrningen, vidtagit åtgärder. Resultatet av detta arbete kommer att
granskas och följas upp av revisionen i samband med årsbokslutet 2015. Vidtagna
åtgärder synes ha fått effekter på ekonomistyrningen även om ytterligare arbete
behöver göras för att uppnå en tillräcklig ekonomistyrning.

Ø Reviderad prognos indikerar att 76 procent av fastställd investeringsbudget uppnås
för år 2015, vilket är en större andel än de senaste åren. Ett projekt pågår som syftar
till att ytterligare stärka styrning, kontroll och uppföljning av
investeringsverksamheten, vilket vi ser positivt på.

Ø Revisionen bedömer att staden till årsbokslutet 2015 behöver genomföra en
värdering av de tillgångar som redovisas i dotterbolaget Sundbybergs Infrastruktur
AB.

Stockholm den 16 september 2015

Johan Perols Mikael Sjölander
Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor


