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1 Sammanfattning

I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och noteringar från granskningen av
Sundbybergs stads årsbokslut och årsredovisning för 2015.

Granskningens främsta syfte har varit att ta fram revisionsbevis inför revisorernas
bedömning av huruvida räkenskaperna är rättvisande och om årsredovisningen kan
godkännas.

De väsentligaste slutsatserna i 2015 års granskning sammanfattas enligt följande:

· Vår bedömning är att årsredovisningens struktur är överskådlig och
intresseväckande. Vår uppfattning är vidare att årsredovisningen har förbättrats i
jämförelse med tidigare år.

· Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt den kommunala
redovisningslagen samt god sed. Vissa avvikelser från Rådet för kommunal
redovisnings krav på tilläggsinformation har noterats. Vi bedömer inte dessa avsteg
som väsentliga men rekommenderar staden att ytterligare utveckla
tilläggsinformationen i årsredovisningen.

· Årsredovisningen ger sammantaget en tillräcklig bild av stadens utveckling,
utmaningar, ekonomi och finansiella situation.

· Staden redovisar ett positivt resultat vid avstämning av det lagstadgade balanskravet
och har återställt föregående års negativa balanskravsresultat.

· I vår granskning har vi noterat att det föreligger brister i stadens prognossäkerhet
under år 2015.

· Stadens resultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgår till -61,4 mkr, vilket
motsvarar ett underskott i den underliggande verksamheten på ca -1 300
kr/invånare. Kostnadsutvecklingen bedöms vara oroande och innebär ytterligare en
försämring jämfört med 2014 om 27,6 mkr.

· Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper.
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2 Inledning

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundbybergs stad granskat stadens
årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Rapporten innehåller iakttagelser från gransk-
ningen av årsbokslutet med avseende på väsentliga poster, och för övriga poster endast om
det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med gransk-
ningsarbetet. Alla belopp är angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges.

3 Syftet med granskningen

Granskningens syfte är att bedöma huruvida årsredovisningen är upprättad i enlighet med
den kommunala redovisningslagen, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av stadens resultat och ställning samt huruvida beskrivningen av den bedrivna
verksamhetens resultat och måluppfyllelse är tillräcklig.

Med rättvisande bild avses framför allt:
ü att tillgångar och skulder existerar och avser staden,
ü att tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt,
ü att Sundbybergs stads samtliga tillgångar och skulder medtagits,
ü att intäkter och kostnader i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser

verksamhetsåret 2015

4 Granskningens omfattning

Revisionen har utförts med utgångspunkt ifrån kommunallagen, kommunala
redovisningslagen, god revisionssed för kommunal verksamhet, samt stadens interna
riktlinjer och anvisningar avseende upprättande av årsbokslut.

Vår granskning omfattar årsredovisningens olika avsnitt med inriktning mot:
ü Förvaltningsberättelse
ü Nämndernas ekonomiska resultat och verksamhet
ü Ekonomiska rapporter med tilläggsupplysningar

Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser samt
omfattar även bedömning av stadens ekonomiska ställning och utveckling. Vidare har vi
även granskat att staden tillämpat berörd lagstiftning och god redovisningssed i kommuner.
Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning av verifierande
underlag.
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5 Kommentarer rörande stadens ekonomiska resultat och
ställning

Nedan redovisas ett antal nyckeltal i sammanfattning för Sundbybergs stad.

Nyckeltal 2011 2012 2013 2014 2015

Årets resultat, mkr 167,4 -4,4 30,6 1,6 134,9

Eget kapital, mkr 2 269 2 265 2 295 2 297 2 432

Verksamhetens nettokostnader (inkl
expl.intäkter) i procent av
skatteintäkter/statsbidrag samt
utjämning

89,9 102,3 98,9 102,8 94

Investeringar, mkr 192 241 409 484 384

Skattesats, procent 19,03 19,03 18,88 18,88 18,88

Soliditet 1.) 78 74 67 64 63

Soliditet 2.), procent 55 52 46 45 46
1.) Soliditet exklusive ansvarsförbindelser för pensioner

2.) Soliditet inklusive totalt pensionsåtagande.

Staden redovisar för år 2015 ett resultat om 134,9 mkr vilket kan jämföras med budget om
5,4 mkr. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till -61,4 mkr (-34 mkr).
Skillnaden mellan dessa två poster utgörs främst av försäljningsintäkter från exploatering
om 183 mkr samt erhållna medel avseende återbetalning av AFA-medel om 9,8 mkr.

Föregående år redovisades ett negativt balanskravsresultat om närmare -29,8 mkr och i år
redovisas ett positivt balanskravsresultat om 131,5 mkr. Årets positiva resultat innebär
således att föregående års negativa resultat är återställt och staden uppfyller således
kraven om att återställning av negativt balanskravsresultat ska ske inom 3 år.

Det framgår inte på ett tydligt sätt av årsredovisningen huruvida staden anser att ”god
ekonomisk hushållning” uppnås, vilket är en brist.

Verksamhetens nettokostnader understiger budget med 169 mkr och har minskat mot
föregående år med 74 mkr. Minskningen mot föregående år och budget synes vara
hänförliga till exploateringsintäkterna om 183 mkr. Verksamhetens kostnader har ökat med
185 mkr mot föregående år och motsvarar ca 8,5 %. Kostnadsökningar finns inom flertalet
områden och förklaras av en utökning av verksamhetsvolymer vilket även genererar större
personalbehov. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till -61,4 mkr, vilket
motsvarar ett underskott i den underliggande verksamheten på ca -1 300 kr/invånare i
staden. Kostnadsutvecklingen är oroande och innebär ytterligare en försämring jämfört med
2014 om 27,6 mkr.
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Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott om 16 mkr. Dock bör det noteras att
äldrenämnden redovisar ett betydande underskott, vilket varit föremål för åtgärder både från
äldrenämndens sida samt kommunstyrelsen.

Ett nyckeltal för att bedöma det ekonomiska läget i kommuner är verksamhetens
nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag. Om måttet överstiger
100 procent måste den löpande verksamheten täckas på annat sätt än genom skatter och
verksamhetsintäkter, t.ex. genom ett finansiellt nettoöverskott eller försäljning av tillgångar.
För Sundbybergs stad har nyckeltalet förbättrats mot föregående år, från 102,3 % till 94 %.

Sundbybergs stad har en förhållandevis hög soliditet och låg skuldsättningsgrad vid en
jämförelse med andra kommuner. Soliditeten har dock försämrats med en procentenhet i
jämförelse med föregående år. Om hänsyn tas till pensionsförpliktelser uppgår soliditeten till
46 %, en förbättring med en procentenhet mot föregående år.

Vår bedömning – Sundbybergs stad har en förhållandevis stark ekonomisk ställning. Flera
nämnder redovisar dock fortsatt stora budgetavvikelser och i likhet med föregående år, är
vår bedömning att åtgärder behöver vidtas när det gäller budget- och ekonomistyrningen.
Vidare bör det noteras att kassaflödet från verksamheten uppgår till ca 93 mkr år 2015,
vilket inte täcker de omfattande investeringar som kommunen genomför. Med en fortsatt
hög tillväxttakt i staden kommer den externa upplåningen öka framgent.

6 Årsredovisningen 2015

6.1 Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen i Sundbyberg stads årsredovisning omfattar en övergripande
beskrivning av stadens utveckling under året, både ur ett ekonomiskt perspektiv och med
avseende på befolkningsutveckling, bostadsbyggande samt arbetslöshet.  Staden redovisar
även årets resultat i jämförelse mot budget och tidigare år samt redogörelser för respektive
nämnds utfall. Förvaltningsberättelsen innehåller avsnitt rörande årets resultat, finansiell
analys och god ekonomisk hushållning, arbetsgivarfrågor samt resultat för nämnder och
styrelse.

Övergripande bedömning – Förvaltningsberättelsens olika delar ger en överskådlig och
sammanfattande bild av stadens utveckling under 2015 och jämförelse görs i viss
utsträckning med övriga riket när det gäller parametrar som arbetslöshet, skatteunderlag
etc. I följande avsnitt kommenterar vi väsentliga avsnitt i årsredovisningen samt våra
bedömningar av dessa.

6.2  Årets resultat
Sundbybergs stad redogör för årets resultat i jämförelse mot budget och föregående år.
Avsnittet innehåller även en beskrivning av de olika resultatposterna och förklaring till utfall
och avvikelser mot budget.

Staden presenterar även balanskravsresultat samt en övergripande redogörelse för det
”underliggande resultatet”, vilket är det resultatbegrepp som staden använder i sin
ekonomistyrning. Jämförelsestörande poster redovisas och kommenteras i anslutning till
respektive avsnitt och i jämförelse mot föregående år. Det redogörs även för investeringar,
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stadens kassaflöde, intern kontroll, pensioner samt det finansiella utfallet för
kapitalförvaltningen.

Vår bedömning – Årsredovisningen innehåller till många delar tillräckliga analyser och
information kring det ekonomiska resultatet.

6.3 Finansiell analys och god ekonomisk hushållning
Staden presenterar i årsredovisningen olika underlag för att analysera stadens finansiella
resultat och ställning i form av resultat, nettokostnadsandel utifrån olika parametrar,
investeringsvolym, soliditet och skuldsättningsgrad. Avsnittet innefattar identifierade risker.
Vidare presenteras även stadens bedömning av hur ”god ekonomisk hushållning” ska
utvärderas.

I december 2015 antog kommunfullmäktige ”Principer för ekonomistyrning och
investeringsprocess i Sundbybergs stad”. Dessa gäller från och med 1 januari 2016.
Ekononomistyrningsprinciperna omfattar bland annat stadens finansiella mål, principer för
budget och investeringar, process för budget och uppföljning. I årsredovisningen har staden
gjort en analys av 2015 års utfall utifrån ekonomistyrningsprinciperna. Kortfattat omfattar
målen följande:

· Resultatet (exkl jämförelsestörande poster) ska uppgå till minst två procent av
skatteintäkterna.
Utfall: Staden redovisar för både 2014 och 2015 negativt utfall.

· Stadens soliditet ska överstiga 50 % och inte avta fler än två år i rad
Utfall: Stadens soliditet överstiger 50 % de senaste fem åren men har årligen avtagit.

· Stadens genomsnittliga självfinansieringsgrad ska över en femårsperiod uppgå till
minst 65 % av investeringsverksamheten
Utfall: Den genomsnittliga självfinansieringsgraden för den senaste femårsperioden
uppgår till 63 %. Noteras särskilt att utfallet från 2011 höjer genomsnittet väsentligen
då självfinansieringsgraden då uppgick till närmare 130 %. Kommande år kommer
åtgärder att behöva vidtas för att uppnå målet.

· Stadens tillgängliga likviditet ska inte avvika från beloppet som motsvarar en månads
utbetalning av de löpande utgifterna.
Utfall: Stadens kortsiktiga betalningsförmåga har försämrats de senaste åren och
staden har under 2015 ökat nyttjandet av checkräkningskrediten. Staden har initierat
ett arbete för att se över finansieringen av både staden och koncernen.

Vår bedömning – Staden har sedan föregående år förstärkt beskrivningen av god
ekonomisk hushållning och förtydligat stadens mål för att uppnå god ekonomisk hushållning
ur ett finansiellt perspektiv. I begreppet god ekonomisk hushållning inkluderas även
verksamhetsperspektiv vilket inte framgår av stadens årsredovisning.

Dock saknas en tillfredsställande sammanfattande bedömning av begreppet ”god
ekonomisk hushållning”, vilket är en brist. Detta då begreppet utgör en central utgångspunkt
i kommunallagens krav om ekonomiskförvaltning (8 kap).



6

Rekommendation

ü   Den finansiella analysen bör kompletteras med en övergripande känslighetsanalys
kopplat till förändringar i makroekonomiska faktorer och övrig utveckling i
samhällsekonomin.

6.4 Verksamhetsberättelser för nämnder/styrelser
I nämndernas verksamhetsberättelser redogör respektive nämnd för väsentliga händelser,
ekonomi, nyckeltal etc. Avsnitten innehåller även kommentarer om hur god måluppfyllelsen
har varit under året. Nämndernas ekonomiska utfall i förhållande till budget och föregående
år presenteras.

En sammanfattande tabell redovisas nedan med avvikelser mot prognos per juni 2015.

Nämndernas avvikelse mot budget 2015, mkr

Verksamhet Utfall 2015 Prognos juni

Kommunstyrelsen 7,6 0,0

Grundskole- och
gymnasienämnden 9,4 0,0

Förskolenämnden 19,4 0,0

Äldrenämnden -18,6 -12,0

Social- och
arbetsmarknadsnämnd -4,6 -3,5

Kultur-och fritidsnämnden -2,3 0,0

Stadsmiljö- och teknisk nämnd 2,0 5,8

Stadsmiljö- och teknisk nämnd;
VA/Avfall 1,2 -1,6

Byggnads- och tillståndsnämnd 1,1 -0,1

Valnämnden 0,3 1,0

Överförmyndaren 0,7 0,2

Revisionen -0,1 0,0

Totalt 16,1 10,2

Av ovanstående tabell framgår att staden behöver förstärka sitt prognosarbete. Av
årsredovisningen framkommer att även kommunstyrelsen tillstår att prognossäkerheten varit
bristfällig under året. Grundskole- och gymnasienämnden, förskolenämnden och
kommunstyrelsen prognostiserade nollresultat för helåret men redovisar samtliga överskott.
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Både förskolenämndens överskott och grundskole- och gymnasienämndens överskott
förklaras av att faktiskt antal barn/elever var färre än budgeterad volym som de tilldelades
medel utifrån. För grundskole- och gymnasienämnden har elevernas val av
gymnasieprogram även kostat mindre än budgeterat. Kommunstyrelsens överskott förklaras
av ökade intäkter för planavgifter och för utförda administrativa tjänster till koncernen samt
vakanta tjänster som ej tillsatts.

Äldrenämnden redovisade i sin prognos inför delårsbokslutet ett underskott om -12 mkr för
helåret 2015, per oktober prognostiserades ett utfall om -16,9 mkr och utfall för helåret 2015
uppgick till -18,6 mkr. Nämndens förklaring till underskottet är ökade behov av
hemtjänsttimmar och att utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram. Vidare
förklaras avvikelsen av att hemtjänsten i egen regi, vilken ska vara helt intäktsfinansierad,
redovisar ett underskott på -3,8 mkr vilket bland annat beror på dubbelbemanning som inte
har kunnat intäktsfinansieras enligt plan.

Vår bedömning – Stadens prognossäkerhet måste förstärkas ytterligare, vilket ställer krav
på fortsatt utveckling av stadens rutiner för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Revisionen
noterar att nya ekonomistyrningsprinciper har antagits och som börjar gälla från och med 1
januari 2016, vilket kommer att följas upp under kommande år av revisionen.

6.5 Särskilda och tillkommande uppdrag till nämnderna
I årsredovisningen finns ett särskilt avsnitt för uppföljning av kommunfullmäktiges särskilda
och tillkommande uppdrag till nämnderna. Avsnittet innefattar uppdragen, vad som har
gjorts inom respektive uppdrag samt en bedömning om det har genomförts/delvis
genomförts eller ej genomförts. Staden har sedan föregående år förstärkt beskrivningen av
de mål som uppges som ”delvis genomförts” vilket är en förbättring. För de uppdrag som ej
har genomförts finns förbättringspotential gällande beskrivning om när uppdragen kommer
att kunna slutföras. I vissa fall ges en generell beskrivning om varför det ej har genomförts
eller vad som på sikt kommer att göras men det saknas tidsramar för när uppdragen
planerar att genomföras.

Vår bedömning - Årsredovisningens beskrivning och analys av måluppfyllelsen bedöms
vara ändamålsenlig. Vid genomgång av samtliga uppdrag uppges att 64 % (72 %) av
uppdragen bedöms ha genomförts, 28 % (23 %) som delvis genomförts och resterande 8 %
(5 %) som ej genomförts. Staden måluppfyllelse har således försämrats något mot
föregående år.

6.6 Stadens bolag och förbund
I årsredovisningen redogör staden för dess bolag och förbund där staden har ett väsentligt
inflytande och därmed ingår i den sammanställda redovisningen för staden. Staden redogör
bland annat för den verksamhet som bedrivits under året samt tabeller avseende
ekonomiska utfall för räkenskapsåret 2015. För vår granskning av den sammanställda
redovisningen se avsnitt 8 nedan.

Vår bedömning - Redogörelsen för stadens bolag och intresseföretag bedöms ge en
tillräcklig bild av bedriven verksamhet, resultat och ställning för dessa enheter för 2015.
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6.7 Ekonomiska rapporter
Det avslutande avsnittet i stadens årsredovisning avser ekonomiska rapporter i form av
resultat- och balansräkningar för staden och koncernen, kassaflödesanalyser samt
tilläggsinformation i form av noter.  Vår granskning av stadens resultat och balansräkning
kommenteras och bedöms i avsnitt sju.

7 Granskning och bedömningar av stadens årsbokslut 2015

7.1 Resultaträkning
Sundbybergs stads resultaträkning år 2015

Resultaträkning (mkr) Utfall 2015 Utfall 2014

Verksamhetens intäkter 688,8 423,6

Verksamhetens kostnader -2 344,8 -2 160,1

Avskrivningar -122,5 -115,5

Verksamhetens
nettokostnader

-1 778,4 -1 852,0

Skatteintäkter 1 789,6 1 670,6

Generella
statsbidrag/utjämning

104,1 130,9

Finansiella intäkter 23,4 57,1

Finansiella kostnader -3,8 -5,0

Resultat före extraordinära
poster

134,9 1,6

Extraordinära poster 0 0,0

Årets resultat 134,9 1,6

Verksamhetens intäkter har ökat med 265,2 mkr mot föregående år. Staden redovisar i år
ett exploateringsresultat om 183 mkr vilket är hänförligt till dels tilläggsköpeskilling avseende
byggrätter från ett koncernbolag samt försäljning av gamla kommunhuset i Rissne.

Verksamhetens kostnader har ökat med 184,7 mkr och kostnadsökningen är främst
hänförlig till volymökningar inom verksamheterna, vilket även bidragit till ökat
personalbehov.

Under året har en registeranalys genomförts av samtliga löne- och arvodesrelaterade
transaktioner för perioden januari till november 2015 (totalt 372 000 transaktioner). Inga
väsentliga felaktigheter har noterats vid granskningen.
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Finansiella intäkter har minskat med närmare 34 mkr vilket förklaras av att staden år 2014
bytte kapitalförvaltare för pensionen år 2014 och då redovisade en reavinst i samband med
försäljningen av innehavet.

Under året har stickprovsvis granskning av stadens kostnader för representation, kurser,
konferenser, resor och logi genomförts. Kostnaderna har granskats med avseende på
rörelsegillhet, korrekt klassificering samt att erforderliga underlag i enlighet med interna
reglementen bilagts verifikationerna. Granskningen har inte påvisat några avvikelser av
väsentlig karaktär.

Likt tidigare år har våra granskningsinsatser även omfattat periodiseringskontroller av
stadens intäkter och kostnader. Stickprovsgranskningen har inte påvisat några väsentliga
avvikelser från stadens gällande riktlinjer eller god redovisningssed.

Vår bedömning - Vår granskning har visat att stadens resultaträkning, i allt väsentligt, ger
en rättvisande bild av stadens intäkter och kostnader.

7.2 Balansräkning
Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet till ”lagen om kommunal redovisning” och
rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. Vidare har respektive balanspost
avstämts mot bokslutsdokumentation och bilagor. Genom stickprov samt avstämning mot
sidoordnade system har kontroll skett av att posterna värderats och periodiserats på ett
korrekt sätt. Vår bedömning är att bokslutsdokumentationen är, i allt väsentligt,
tillfredställande.

TILLGÅNGAR (mkr) 2015-12-31 2014-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 2 617,0 2 356,8

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar samt aktier 655,0 466,6

Långfristiga fordringar 45,7 214,8

Summa anläggningstillgångar 3 317,7 3 038,3

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 312,3 89,9

Exploateringstillgångar 96,9 97,2

Kortfristiga placeringar 0 252,7

Kassa och bank 114,5 84,0

Summa omsättningstillgångar 523,7 523,8

SUMMA TILLGÅNGAR 3 841,4 3 562,1
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Nedan redogörs för våra noteringar i samband med granskningen av stadens
balansräkning.

Materiella anläggningstillgångar och pågående projekt
Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 384 mkr vilket kan jämföras
med en budget för 2015 om 429 mkr.  Således en avvikelse om 45 mkr mellan budget och
utfall. Årets anskaffningar har stickprovsvis granskats mot verifierande underlag utan
noteringar.

I samband med granskning av den interna kontrollen som genomförs under hösten har vi
stickprovsvis granskat större investeringar mot beslut samt intervjuat nyckelpersoner inom
staden. I samband med granskningen av årsbokslutet görs uppföljning av pågående projekt
vilket inkluderar kompletterande stickprov på anskaffningar, analys av projekt med låg
aktivitet samt stickprovsvis kontrollberäkning av avskrivningar.

Per bokslutsdatum uppgår pågående projekt till 401 mkr. Större pågående projekt omfattar
Stora Ursvik (52 mkr), Tulegatan (38 mkr) samt investering i vindkraftverk (34 mkr). Vid
granskningen identifierades ett projekt uppgående till totalt 2 Mkr som borde ha aktiverats
redan 2014 men som fortfarande redovisas som pågående projekt.

Exempel på större aktiveringar som har gjorts under året är:

ü Lilla Ursvik förskola (30 mkr)

ü Lilla Alby - om- och tillbyggnad (33 mkr)

ü Ursviksskolan (33 mkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER (mkr) 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital 2 431,5 2 296,7
 - varav årets resultat 134,9 1,6
Avsättningar och liknande förpliktelser 334,4 292,2

Långfristiga skulder 58,9 47,2

Kortfristiga skulder 1 016,6 926,1

Summa skulder 1 075,4 973,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 841,4 3 562,1

Ansvarsförbindelser 2 349,3 2 657,6
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Under 2015 har fastigheten Hjulmakaren avyttrats till en extern exploatör. Fastigheten har
fram till 2015 ingått i anläggningsregistret och hanterats som en materiell
anläggningstillgång. I samband med avyttringen har försäljningen hanterats som en
exploateringsintäkt. Vi har tagit del av beslut om exploateringsavtal avseende fastigheten
och bedömer, baserat på detta, att redovisningen är tillfredsställande. En materiell
anläggningstillgång bör klassificeras om till exploateringstillgång i enlighet med RKR i den
mån det utgör en exploateringstillgång. Staden bör utreda huruvida det finns ytterligare
fastigheter som bör klassificeras som exploateringstillgångar.

Finansiella anläggningstillgångar

Stadens finansiella tillgångar uppgår till totalt 701 mkr (681 mkr). Balansposten har ökat
med 20 mkr jämfört med föregående år vilket förklaras nedan av lämnade aktieägartillskott
till Norrenergi & Miljö AB.

Aktier och andelar uppgår till 454 mkr (271 mkr) vilket motsvarar en förändring om 183 mkr.
Per 2014-12-31 redovisade staden en fordran gentemot Norrenergi & Miljö AB:s dotterbolag
Norrenergi AB om cirka 167 mkr. Beslut har under 2015 fattats om att omvandla lånet till ett
aktieägartillskott till Norrenergi & Miljö AB. För att tillskottets förhållande ska stämma
överens med ägarandelen har ytterligare 16 mkr tillskjutits, totalt har således ett
aktieägartillskott lämnats om 183 mkr. Vid granskningen har noterats att det beslut som har
fattats i kommunfullmäktige avser lämnande av aktieägartillskott till Norrenergi AB trots att
bolaget har en ägare där emellan. Redovisningsmässigt i Norrenergi & Miljö AB synes en
korrekt hantering ha tillämpats. Den tidigare utställda kapitaltäckningsgarantin om 200 mkr
till Norrenergi & Miljö AB har löpt ut och inte förnyats, med motiveringen att det
rörelsedrivande bolaget, Norrenergi AB genererar positiva rörelseresultat. Vidare kan det
noteras att Norrenergi AB ingått ett samverkansavtal med Fortum vilket är positivt för
Norrenergis framtida strategiska inriktning.

Innehavet i kapitalförvaltningen har ökat med närmare 5 mkr vilket bland annat avser
avkastning. Innehavet är placerat i räntefonder (77 %), aktiefonder (22 %) samt likvida
medel (1 %). Innehavet är avsett för att trygga framtida pensionsutbetalningar. Innehavet är
placerat hos två externa förvaltare, Nordea och Swedbank, som ansvarar för att placera i
enlighet med stadens policy. Vi har gjort jämförelse mot stadens policy för
kapitalförvaltningen och placeringarna är gjorda inom de ramar som anges i policyn.

Långfristiga fordringar har minskat från 215 mkr till 46 mkr vilket främst avser omvandling av
lån till aktieägartillskott mot Norrenergi. Resterande förändring utgörs bland annat av
tillskjutning av insatskapital till Kommuninvest. Fordringarna utgörs bland annat av fordran
gentemot koncernbolag. Vid granskningen identifierades att det finns utställda reverser som
har förfallit per 2015-12-31 men några nya reverser har ej upprättats.

Rekommendationer

ü Vi rekommenderar att staden utreder huruvida de fordringar som förfaller inom ett år
bör omklassificeras till omsättningstillgångar samt på ett tydligt sätt dokumenterar
och motiverar eventuella avvikelser avseende klassificering.

ü Samtliga reverser som löpt ut bör förnyas där så krävs.
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Exploateringstillgångar

Exploateringstillgångar utgörs av fastigheter som staden har för avsikt att avyttra och uppgår
i likhet med föregående år till 97 mkr (97 mkr).

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar uppgår till 312 mkr (90 mkr) och består av kundfordringar,
interimsfordringar, fordringar mot staten, moms etc. Kundfordringarna har ökat med 102 mkr
till 142,5 mkr och förklaras framförallt av en enskild faktura uppgående till 112 mkr utställd
till koncernbolaget Fastighets AB Förvaltaren, avseende tilläggsköpeskilling för byggrätter i
Ursvik. Balansposten har stämts av mot kundreskontra och större enskilda kundfordringar
har granskats utifrån betalningar samt att redovisning skett i korrekt period. Granskningen
har inte föranlett några noteringar. Osäkra kundfordringar utgörs av fakturor förfallna mer än
90 dagar och uppgår på balansdagen till 6,6 mkr (4,9 mkr). Vid granskning av intern kontroll
har noterats att en översyn av osäkra kundfordringar bör göras utifrån
registervårdshänseende då det finns fakturor förfallna från 2007 som aldrig blivit betalda.

Staden har under 2015 sålt fastigheten Hjulmakaren till en extern exploatör och erhållit en
ersättning om närmare 100 mkr varav 90 mkr redovisas som kortfristig fordran gentemot
exploatören på balansdagen.

Övriga kortfristiga fordringar utgörs av momsfordringar samt förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter, vilka uppgår till 80 mkr (50 mkr). Ökningen är främst hänförlig till
upplupna intäkter avseende ensamkommande flyktingbarn för 2015.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar om 253 mkr i Swedbanks Penningsmarknadsfond har sålts av för att
frigöra likvida medel till den löpande verksamheten, och därmed inte utnyttja ytterligare
checkkrediter.

Kassa och bank

Avstämning av likvida medel har skett mot engagemangsbesked från bank och plusgiro.
Granskning har skett utan anmärkning.

Eget kapital

Årets förändring av eget kapital utgörs av årets resultat.

Avsättningar

Avsättning för pensioner sker i enlighet med Lagen om kommunal redovisning, vilket
innebär att i stadens balansräkning redovisas endast pensionsrätt intjänad efter 1998. Årets
avsättning för pensioner har stämts av mot specifikation från KPA utan anmärkning.
Stadens aktualiseringsgrad uppgår till cirka 92 %.

Övriga pensionsåtaganden redovisas som ansvarsförbindelser i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och har avstämts mot beräkningsunderlag från KPA.
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Sundbybergs stads totala pensionsåtagande vilket inkluderar avsättningar,
ansvarsförbindelser samt löneskatt, uppgår till 867 mkr (875 mkr). Minskningen är främst
hänförlig till utbetalningar. Av pensionsåtagandet redovisas 680 mkr som ansvarsförbindelse
och ca 30 % (201 mkr) är finansierade med förvaltade kapitalplaceringar (se avsnitt
finansiella tillgångar).

Övriga avsättningar utgörs av framtida åtaganden hänförliga till projekt i Ursvik och uppgår
till 148 mkr (123 mkr). Under året har staden övertagit tillgångar avseende VA och vägar
från Stora Ursvik KB utan att erlägga någon ersättning. Det redovisade värdet för tillgången
uppgår till 46 mkr och har redovisats mot avsättningar. Vår bedömning är att detta bör
redovisas som en långfristig förutbetald intäkt i årsredovisningen i stället för avsättning. I
övrigt bedöms redovisningen tillfredsställande avseende övertagande av tillgångar. Staden
har också identifierat att tidigare erhållna tillgångar har redovisats till ett för högt värde och
har därför gjort justeringar i årets balansräkning genom att minska tillgångarna respektive
avsättningen med 15 mkr.

Rekommendationer

ü Vi bedömer att staden bör utöka tilläggsinformationen rörande övriga avsättningar, i
enlighet med förslag från RKR, så att även information finns om vad årets förändring
avser.

ü Vi rekommenderar staden att följa RKRs vägledning avseende markexploatering och
redovisa övertagna tillgångar som långfristig förutbetald intäkt.

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder uppgår till 59 mkr (47 mkr) och utgörs av långfristiga förutbetalda
intäkter avseende anläggningsavgifter (27mkr) samt exploateringsbidrag (32 mkr).
Anläggningsavgifterna periodiseras och löses upp på 50 år. Vid vår granskning noterades, i
likhet med föregående år, att upplösning ej skett enligt plan men felet medför inga väsentliga
fel i den finansiella rapporteringen för 2015. Staden bör dock åtgärda identifierade
avvikelser för att minska risken för att ytterligare följdfel uppstår. Exploateringsbidragen
avser medel för att iordningställa bland annat mark och kommer att lösas upp i takt med att
kostnader uppstår.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder uppgår till 1 017 mkr (926 mkr) och utgörs främst av checkkredit,
leverantörsskulder, personalrelaterade skulder samt diverse upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter.

Staden har en koncernkontostruktur vilken omfattar bolagen inom stadshuskoncernen.
Utgående saldo på koncernkontot uppgår till -145 mkr vilket inkluderar samtliga bolag och
stadens saldo. Stadens saldo per 2015-12-31 uppgår till -574 mkr medan flertalet bolag har
positiva saldon. Beviljad kredit för koncernen uppgår till 700 mkr.

Leverantörsskulder uppgår per bokslutsdatum till 130 mkr (165 mkr) vilket är en minskning
om 35 mkr. Minskningen ligger inom intervallet för normal fluktuation (föregående år var en
ökning om 19 mkr). Vi har stickprovsvis granskat leverantörsfakturor med avseende på
periodisering och inga avvikelser har identifierats.



14

Semesterlöneskuld inklusive övertid och sociala avgifter uppgår i bokslutet till 58 mkr (53
mkr). Skulden har stämts av mot semesterskuldlista uttagen från lönesystemet.
Granskningen har även innefattat stickprovsvis kontroll av att semesterlöneskulden på
individnivå är korrekt. Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Övriga större poster avseende interimsskulder har granskats mot verifierande underlag. Vi
noterar, i likhet med föregående år, att det finns en förutbetald intäkt uppgående till 1 mkr
som varit oförändrad sedan flera år tillbaka. Beloppet är inte väsentligt för revisionen men
för att upprätthålla god intern kontroll bör posten utredas.

I samband med granskning av interimsskulder har vi stämt av gjorda reserver mot verkligt
utfall i form av erhållna fakturor etc. Granskningen har ej föranlett några anmärkningar.

Vår bedömning

Balansräkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av stadens ekonomiska ställning per
den 31 december 2015.

7.3 Kassaflödesanalys
Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande
uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.

Vår bedömning - Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med rekommendation från
Rådet för kommunal redovisning. Informationen i kassaflödesanalysen är, i allt väsentligt,
förenlig med information i övriga delar av årsredovisningen.

7.4 Den sammanställda redovisningen
Sundbybergs stad upprättar en sammanställd redovisning (koncernredovisning) för
verksamheter där staden har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I
koncernredovisningen ingår således hel- eller delägda företag där ägarandelen uppgår till
minst 20 procent av röster och kapital, vilket är i överensstämmelse med god sed för
kommunal redovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och
balansräkning, kassaflödesanalys samt en beskrivning av de i koncernen ingående bolagen.
Vi har granskat gjorda koncernjusteringar samt analyserat förändringen mellan ingående
och utgående eget kapital.

Konsolidering har skett av bolagen Sundbybergs stadshus AB (100 procent), samt
Norrenergi & Miljö AB (33 procent) med underkoncerner.

Kommunkoncernens resultat uppgår till 299 mkr (135 mkr). Det positiva resultatet är
hänförligt till Sundbybergs Stadshus vilka redovisar en vinst uppgående till 179 mkr och
Norrenergi & Miljö AB 42 mkr.

Underkoncernen Norrenergi & Miljö AB redovisar ett positivt resultat för räkenskapsåret
2015. Moderbolaget har ett positivt eget kapital men i koncernen är det egna kapitalet
negativt.

Vi har under granskningen noterat att det saknas fullständig rutin för avstämning av
koncerninterna transaktioner, av ovanlig karaktär. Staden bör implementera rutiner för att
identifiera koncerninterna transaktioner som ska elimineras i den sammanställda
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redovisningen samt även upprätta rutiner för koncernbolagens rapportering avseende
koncerninterna transaktioner.

Vår bedömning är att det ej föreligger väsentliga fel i den sammanställda redovisningen men
att staden bör utreda huruvida historiska reavinster inom koncernen bör hanteras framgent.

Vår bedömning – Den sammanställda redovisningen bedöms ge en rättvisande bild av
verksamheten och den ekonomiska ställningen för Sundbybergs stad och dess koncern per
den 31 december 2015, i allt väsentligt.

Rekommendationer
ü Staden har utökat notinformation i årsredovisningen för koncernen vilket är positivt.

Vår bedömning är dock att det finns ytterligare poster som bör redogöras för i not,
exempelvis materiella anläggningstillgångar och avsättningar. Vår bedömning är att
rekommendationen bedöms som delvis åtgärdad.

ü Vi rekommenderar staden att utreda historiska koncerninterna reavinster som
elimineras i koncernen för att identifiera huruvida eventuell upplösning av dessa
elimineringar bör göras.

7.5 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen innehåller ett avsnitt avseende redovisningsprinciper. Staden upplyser på
övergripande nivå vilka avskrivningstider som tillämpas men rekommenderas att förtydliga
informationen för respektive tillgångsslag. Vidare bör staden utveckla informationen
avseende vilka principer som har legat till grund för bedömningen av nyttjandeperioden och
avskrivningstid.

8 Noterade fel
Vid vår granskning har vi inte identifierat väsentliga fel i stadens årsbokslut.

Stockholm den 17 april 2015

Johan Perols Mikael Sjölander
Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor

Rebecca Ersryd
Auktoriserad revisor


