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Kommunrevisionen 

 
Till: Kommunstyrelsen  
För kännedom: Kommunfullmäktige 

 
 
 
Revisionens granskning av delårsrapporten per 2020-08-31 
 
Revisorerna i Järfälla kommun har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per 2020-08-31. 

Granskningen har syftat till att översiktligt bedöma om:  

Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal 
redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting och om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. 
 

Vår bedömning är att:  
• Delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed  
• De finansiella målen uppfylls. 

• Det är oklart om de verksamhetsmässiga målen uppfylls. 
 
Vår rekommendation är att kommunstyrelsen ser över möjligheterna att konkretisera och 
förtydliga mätbarhet och utvärdering av de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk 
hushållning. Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport som även innehåller ett antal 
rekommendationer.  

 
Vi emotser kommunstyrelsens yttrande över bifogad rapport senast 2020-01-31 

 
 

Järfälla 2020-10-06 

 

 

För revisorerna i Järfälla kommun 

 
Allgun Wilhelmsson    Anders Sörensen 
Ordförande     Vice ordförande 
 
 
Revisorernas missiv har godkänts via E-post av ordförande och vice ordförande som konsekvens av rådande Corona situation 
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Kommunrevisionen 

 
Till: Kommunfullmäktige 

 
 
 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2020-08-31 
 
 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 
per 2020-08-31 är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat. Bedömningen avser 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella 
som för verksamheten. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför 
fullmäktiges behandling av densamma. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed i kommunal verksamhet.  

För 2020 finns två finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår 
bedömning avseende uppfyllelsen av de finansiella målen är att det, utifrån den aktuella 
prognosen, i dagsläget ser ut som att båda målen kommer kunna infrias.  

Kommunens resultat för delåret uppgår till 332,7 mkr, vilket är 105,9 mkr högre än samma 
period förra året. Det beror främst på att statsbidrag hänförliga till Covid-19 och bidrag för 
ökade sjuklönekostnader överstigit motsvarande faktiska kostnader.  
Kommunens prognos för helåret uppgår till 456,7 mkr som exklusive markexploatering och 
extraordinära poster beräknas till 132,8 mkr vilket är 309,2 mkr lägre än budget (+ 112,8 
exkluderat markexploatering). 

I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2020 finns ett portalmål med tre underliggande 
inriktningsmål Till varje inriktningsmål har fastställts ett antal kommungemensamma 
indikatorer. Dessa övergripande indikatorer ska visa kommunens uppfyllelse av beträffande 
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning.  

Vår bedömning är att det utifrån kommunens delårsbokslut inte är möjligt att göra en 
fullvärdig bedömning av om kommunen kommer att uppnå verksamhetsmässiga mål för 
god ekonomisk hushållning. Vår rekommendation är att verksamhetsmässiga mål för god 
ekonomisk hushållning preciseras och konkretiseras så att mätbarheten ökas. 
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Vår sammanfattande bedömning är att:  

• Delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats enligt lagens krav och god 
redovisningssed  

• De finansiella målen uppfylls. 

• Det är oklart om de verksamhetsmässiga målen uppfylls. 

 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Järfälla Kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande 
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för 
sin bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 332,7 mkr, vilket är 105,9 mkr högre 
än samma period förra året. Det beror främst på att statsbidrag hänförliga till Covid-
19 och bidrag för ökade sjuklönekostnader överstigit motsvarande faktiska 
kostnader.  

Kommunens prognos för helåret uppgår till 456,7 mkr som exklusive 
markexploatering och extraordinära poster beräknas till 132,8 mkr vilket är 309,2 
mkr lägre än budget ( + 112,8 exkluderat markexploatering). Historiskt sett är det en 
trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helåret och beror oftast på att 
kostnaderna inte kommer linjärt över året. Detta år påverkas dock i viss utsträckning av 
ökade statsbidrag samtidigt som insatserna och kostnaderna för verksamheterna 
minskar. 

—  Den prognosticerade budgetavvikelsen (- 309,2) förklaras främst av förändrade 
tidsplaner. 

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 456,7 mkr för 2020.  

— Kommunstyrelsens bedömning är att resultatet för helåret kommer uppgå till minst 
1 % och att fullmäktiges resultatmål på 1–2 % då kommer att nås.  

 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning.  

 
1 Kommunallagen (2017:725) 
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1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i Kommunallagen2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

 
Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2020 har 
vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 
väsentligen felaktig. 
 

Verksamhetsmål 
Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida 
kommunen uppnår verksamhetsmålen. Därmed är det inte möjligt att göra en bedömning 
av kommunens måluppföljning i samband med delårsbokslut och prognos.    
 
 
 

  

 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. 
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och regioner 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till kommunfullmäktige 

2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på 
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att 
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. 

 
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
5 Sveriges Kommuner och Regioner 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är 
förenlig med informationen i de finansiella delarna.  
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.  
Rapporten är saklighetsgranskad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument 

 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en 
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i 
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara 
kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. 
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR 
R17. 

Vi bedömer därmed att förvaltningsberättelsen uppfyller kraven. 

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 

3.2.1 Finansiella mål 

Kommunens finansiella mål är att soliditeten, pensionsskulden beräknad utifrån 
fullfonderingsmodell, ska öka över tid. Detta mått på den långfristiga 
betalningsförmågan uppgick i delårsrapporten för 2019 till 0,23. I delårsrapporten för 
2020 är soliditeten 0,25. 
Fullmäktige har i riktlinjer för göd ekonomisk hushållning beslutat att årsresultatet ska 
uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och strävan ska ska 
vara att överstiga 2 %. Det prognosticerade resultatet exklusive markexploatering och 
extraordinära poster är ett överskott på ca 133 mkr vilket motsvarar 2,9 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.  
 
 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2020 har 
vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 
väsentligen felaktig. 
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3.2.2 Verksamhetsmål 
Verksamhetsmålen är 
 
Fullmäktige har fastställt ett portalmål med tre underliggande inriktningsmål: 

• Tryggare Järfälla 

• God välfärd 

• Hållbar utveckling 
 
Till varje inriktningsmål har fastställts ett antal kommungemensamma indikatorer. För 
dessa indikatorer redovisas följande trender. 
 
Mål/Trend Positiv Oförändrad Negativ Ingen 

uppgift 
Summa 

Tryggare Järfälla  1  3 4 
God välfärd    8 8 
Hållbar utveckling    4 4 
Totalt  1  15 16 

 
Så gott som samtliga resultatmått bör i sin mätbarhet kunna stämmas av i samband med 
delårsbokslutet. Syftet med detta är att Kommunstyrelsen ska kunna få signaler i god tid 
om målen kommer att uppnås eller inte.  
Vi rekommenderar att Kommunstyrelsen ser över resultatmåtten per sista augusti så att 
dessa är ett stöd för Kommunstyrelsen i dess målstyrningsprocess 
 
 
Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida 
kommunen uppnår verksamhetsmålen. Därmed är det inte möjligt att göra en bedömning 
av kommunens måluppföljning i samband med delårsbokslut och prognos.    
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3.3 Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.  
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av 
de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och 
landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska 
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. 
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat 
uppgår till 456,7 mkr.  
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

3.4 Resultaträkning 

3.4.1  
Belopp i mnkr 20-08-31 19-08-31 Förändr, % 18-08-31 

Verksamhetens intäkter  760,0 794,2 -4,3 834,1 
Verksamhetens kostnader -3 286,8 -3 235,1 +1,6 -3 090,4 
Avskrivningar -183,3 -168,4 +8,9 -150,1 
Verksamhetens 
nettokostnader -2 710,1 -2 609,3 +3,9 -2 406,4 
Skatteintäkter 2 388,3 2 233,7 +6,9 2 233,1 
Statsbidrag och utjämning 662,9 517,4 +28,2 463,9 
Verksamhetens resultat 341,1 241,8  290,6 
Finansiella intäkter 18,2 18 - 12,9 
Finansiella kostnader -26,6 -33 - -31,2 
Resultat efter fin poster 332,7 226,8 - 272,3 
Extraordinära poster - - - - 
Årets resultat 332,7 226,8 - 272,3 
Resultat exklusive 
markexploatering och 
extraordinära kostnader 265,8 131,0 - 111,5 

Resultat exklusive 
markexploatering 265,8 131,0  111,5 
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Resultaträkning, mnkr 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
 Utfall 

20-08-31 
Avvikelse 
prog/budg 

Verksamhetens intäkter 2 755,8 3 023,2 760,0 -267,4 
Verksamhetens kostnader -6 575,2 -6 538,4 -3 286,8 -36,8 
Avskrivningar -290,8 -281 -183,3 -9,8 
Verksamhetens nettokostnader -4 110,2 -3 616,2 -2 710,1 -494 
Skatteintäkter, not 1 3 590,9 3 642,9 2 388,3 -52 
Gen. Statsbidrag och utjämning 999,5 768,0 662,9 231,5 
Verksamhetens resultat 480,2 794,7 341,1 -314,5 
Finansiella intäkter 20,4 22,8 18,2 -2,4 
Finansiella kostnader -43,9 -51,6 -26,6 7,7 
Årets resultat 456,7 765,9 332,7 -309,2 
varav exploateringsnetto 323,9 745,9 66,9 -422 
resultat exkl exploateringsnetto 132,8 20,0 265,8 112,8 

 
 
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  
Kommunens resultat för delåret uppgår till 332,7 mkr, vilket är 105,9 mkr högre än 
samma period förra året. Det beror främst på att statsbidrag hänförliga till Covid-19 och 
bidrag för ökade sjuklönekostnader överstigit motsvarande faktiska kostnader. 
Kommunens årsprognos uppgår till 456,7 mkr, vilket är högre än delårsresultatet. 
Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror 
oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Detta år påverkas dock i viss 
utsträckning av ökade statsbidrag samtidigt som insatserna och kostnaderna för 
verksamheterna minskar. 
 
Prognostiserat helårsutfall exklusive markförsäljning och extraordinära poster uppgår till 
132,8 mkr. Det motsvarar ca 2,9 % av summa skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 
 
 



Error! Reference source not found. 

 9 
 
© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 
 

Document classification: KPMG Public 

Järfälla kommun 
 Översiktlig granskning 
KPMG AB
 
 
2020-10-06 

3.5 Balansräkning  
 
 

Belopp i mnkr 2020-08-31 2019-08-31 
Anläggningstillgångar 8 958,1 8 111,7 
Omsättningstillgångar 648,8 606,2 
Summa tillgångar 9 606,9 8 717,9 
Eget kapital 3 766,3 3 402,7 
Avsättningar 1 336,8 1 344,0 
Långfristiga skulder 3 692,3 2 930,0 
Kortfristiga skulder 811,5 1 041,1 
Summa eget kapital, avsättningar o skulder 9 606,9 7 037,6 
Ej skuldförda pensionsförbindelser 1 404,5 1 442,3 
Eget kapital inkl ej skuldförda pensionsförbindelser 2 361,8 1 960,4 
Likviditet 0,54 0,38 
Soliditet enligt balansräkning 0,39 0,48 
Soliditet inklusive pensionsåtaganden som 
redovisas som ansvarsförbindelse 

 
0,25 

 
0,23 

 

3.5.1 Investeringsredovisning 

Vid genomgång av kommunens investeringsredovisning har det kunnat konstateras att 
det i posten pågående investeringar i delårsbokslutet aktiverats utgifter uppgående till 
ca 10 mkr gällande exempelvis karteringar eller av annan generell karaktär. Sådana 
poster skall ej aktiveras som tillgång utan kostnadsföras i resultaträkningen. 

Vi rekommenderar att kommunen tillser att de nya ekonomistyrregler som tagits fram 
och gäller from 1 januari 2020 tillämpas fullt ut i alla nämnder och förvaltningar. 

3.6 Sammanställd redovisning 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda 
redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts 
föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det 
finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning 
eller balansomslutning. 
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I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala 
bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde 
dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som 
ska bedömas.  
Järfälla kommun upprättar inte någon sammanställd redovisning till delårsrapporten med 
hänvisning till att kommunens bolag inte fyller kraven på storlek enligt RKRs 
rekommendation. Enligt denna rekommendation ska den kommunala koncernens 
räkenskaper sammanställas och presenteras om 
 

• De Kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens intäkter uppgår 
till minst 30 procent eller mer eller 

• De kommunala koncernföretagens balansomslutning uppgår till minst 30 procent 
av kommunkoncernens balansomslutning. 

 
 

Järfälla behöver därmed inte upprätta en sammanställd redovisning. 

I de fall en sammanställd redovisning inte upprättas bör dock enligt rekommendationen 
delårsresultat samt helårsprognos redovisas för respektive bolag. En sådan redovisning 
ingår i Järfällas delårsrapport. 

 

3.7 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den 
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även 
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser. 
 
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett 
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR 
och RKRs rekommendationer.  
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Järfälla den 6 oktober 2020 
 
 
 
Niklas Schierenbeck    Mikael Lind 
Auktoriserad revisor/    Certifierad kommunal yrkesrevisor 

KPMG AB      KPMG AB 
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