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Revisionens granskning av årsbokslut 
 
KPMG har av revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) fått i 
uppdrag att översiktligt granska årsredovisningen per 2019-12-31. Förbundets 
revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de mål som fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat. Revisorernas uttalande 
avges i revisorernas bedömning av årsredovisningen. 

Årets resultat uppgår till -2 054 tkr. Den negativa avvikelsen mot budget förklaras 
främst av underskott från räddningstjänsten med -2 717 tkr.  

Kommunalförbundet redovisar ett balanskravsresultat som visar att förbundet inte 
uppnår en ekonomi i balans.  

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Vi bedömer att VMKF per 2019-12-31 inte lever upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans. Resultatet är inte förenligt med det finansiella mål om god 
ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen. 

Vi kan konstatera att direktionen inte har tagit några övergripande mål för VMKF i 
budget 2019. I årsredovisningen 2019 presenteras dock Uppdrag, Vision och 
Kvalitet som övergripande politiska mål. Det innebär att budget 2019 och 
årsredovisning 2019 inte är utformat på samma sätt avseende de övergripande 
målen. Det saknas också fortfarande en samlad bedömning av om de mål, som i 
årsredovisningen anges som övergripande mål, är uppfyllda. Dock finns en samlad 
bedömning av fyra övergripande verksamhetsmål; Ekonomi, Kvalitet, Personal och 
Miljö för god ekonomisk hushållning.  

Förbundet har redovisat verksamhetsmålens måluppfyllelse för respektive avdelning. 
De har 28 verksamhetsmål (inklusive det ekonomiska målet). Enligt förbundets egen 
bedömning har 19 (68 %) uppfyllts, 3 (11 %) delvis uppfyllts och 6 (21 %) ej uppfyllts.  

Revisionen har sedan tidigare påpekat att det saknas en samlad bedömning av 
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. I år har det förbundet kompletterat 
avsnittet med en övergripande samlad bedömning för administration och 
räddningstjänst. Det finns dock ingen bedömning av de samlade övergripande mål 
som i årsredovisningen anges som politiska övergripande mål. 
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Vi anser att förbundsdirektionen ska se över sin process för att bedöma 
måluppfyllelsen kopplat till de övergripande målen så att de kan utgöra ett stöd för 
förbundsdirektionen i dess målstyrning vid både delårs- och helårsbokslut. 

Revisorerna vill att direktionen redogör i sitt svar på granskningen vilka åtgärder de 
har för avsikt att vidta för att återställa underskottet som uppstått under 2019. 

Vi bedömer att Västra Mälardalens Kommunalförbund per 2019-12-31 inte lever upp 
till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet är inte förenligt med det 
finansiella mål om god ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen.  

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

 

Kommunalförbundets revisorer begär yttrande över bifogad granskning och årets 
resultat senast den 31 maj 2020. 

 

För revisorerna 

 

 

Lars Wigström   Per Jörgensen 

Revisor, Kungsör   Revisor, Surahammar   

 

 

 

Göran Nilsson   Bertil Bresell 

Revisor, Köping   Revisor, Arboga 



 

© 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 Confidential 

Granskning av bokslut och 

årsredovisning per 2019-12-31 
Granskningsrapport  
Västra Mälardalens Kommunalförbund 

 

 

KPMG AB 

2020-03-12 

Antal sidor 10 

 

 



 

Slutrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 VMKF.docx  i 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Confidential 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 
 
 2020-03-12 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 
1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 2 
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 2 

2 Bakgrund 4 
2.1 Syfte och revisionsfråga 4 
2.2 Avgränsning 5 
2.3 Revisionskriterier och metod 6 

3 Resultat av granskningen 7 
3.1 Årsredovisningen 7 
3.2 Redovisningsprinciper 8 
3.3 Balanskrav 8 
3.4 Bedömning av mål med betydelse av god ekonomisk hushållning 9 
3.5 Resultaträkning 10 
3.6 Balansräkning 11 
3.7 Driftsredovisning 13 
3.8 Kassaflöde 13 
3.9 Investeringsredovisning 14 
 
 
 



 

Slutrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 VMKF.docx  2 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 
 
 2020-03-12 

1 Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund 
(VMKF) har KPMG granskat förbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Vårt 
uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för sin bedömning 
Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som förbundsordningen beslutat. 
Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande 
avges i revisorernas bedömning av årsredovisningen.  

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i 
denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.  
 Årets resultat uppgår till -2 054 tkr. Den negativa avvikelsen mot budget 

förklaras främst av underskott från räddningstjänsten med -2 717 tkr.  
 Årets kassaflöde är positivt med 14 113 tkr och har ökat förbundets likvida 

medel till 24 063 tkr vid årets utgång.  
 Kommunalförbundet redovisar ett balanskravsresultat på -2 054 tkr som visar 

att förbundet inte uppnår en ekonomi i balans.  
Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild 
av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 
redovisningssed. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 
Enligt förbundsordningens bestämmelser ska förbundsdirektionen i budgeten ange 
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av 
direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 
Finansiella mål 

Resultatet enligt årsredovisningen är enligt vår bedömning inte förenligt med det 
fastställda finansiella målet. Det finansiella målet innebär att förbundet ska generera ett 
resultat om minst 50 tkr, vilket förbundet inte uppnått då de redovisar ett 
balanskravsresultat om -2 054 tkr. Förbundets samlade uttalande om måluppfyllelse 
finns beskrivet i årsredovisningen och motsvarar därmed lagens krav. 
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Verksamhetsmål 

Revisionen har sedan 2014 påpekat att det saknas en samlad bedömning av 
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Vi kan konstatera att direktionen inte har tagit 
några övergripande mål för VMKF i budget 2019. I årsredovisningen 2019 presenteras 
dock Uppdrag, Vision och Kvalitet som övergripande politiska mål. Det innebär att 
budget 2019 och årsredovisning 2019 inte är utformat på samma sätt avseende de 
övergripande målen. Det saknas också fortfarande en samlad bedömning av om de 
mål, som i årsredovisningen anges som övergripande mål, är uppfyllda. Dock finns en 
samlad bedömning av fyra övergripande verksamhetsmål; Ekonomi, Kvalitet, Personal 
och Miljö för god ekonomisk hushållning.  
Förbundet har redovisat verksamhetsmålens måluppfyllelse för respektive avdelning. De 
har 28 verksamhetsmål (inklusive det ekonomiska målet). Enligt förbundets egen 
bedömning har 19 (68 %) uppfyllts, 3 (11 %) delvis uppfyllts och 6 (21 %) ej uppfyllts.  
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2 Bakgrund 
Vi har av Västra Mälardalens Kommunalförbunds (VMKF) revisorer fått i uppdrag att 
granska årsredovisningen för perioden 2019-01-01—2019-12-31. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019.  
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning och god 
redovisningssed i kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag 
för revisorernas bedömning.  
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR) trädde ikraft den 1 
januari 2019. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om 
resultatet i årsbokslutet är förenligt med de måldirektionen beslutat om.  
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunalförbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med 

kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redo-
visningssed i kommuner och regioner 

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

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL (Sveriges kommuner och 
Landsting) och Skyrev (Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Det innebär att vi 
genomfört en granskning för att bedöma om årsredovisningen innehåller väsentliga 
felaktigheter. 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:  
 Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 
 Räkenskaperna innehåller några väsentliga felaktigheter. 
 Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de målen direktionen beslutat. 
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2.2 Avgränsning 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL1 och Skyrev2.  
 
Granskningen av årsredovisningen omfattar: 
 Förvaltningsberättelse 
 Resultaträkningen 
 Balansräkningen 
 Kassaflödesanalysen 
 Noter 
 Drift- och investeringsredovisning 

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat ett urval av 
underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning.  
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) 
i årsredovisningen och i vår granskning ingår inte primärt att granska den interna 
kontrollen över förbundets kostnader och intäkter. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2019. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga 
revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i 
årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella 
uppgifterna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella 
delarna, det vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen.  
Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi 
förlitat oss på de uppgifter förbundet har erhållit från pensionsadministratören. Vi har i 
vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning 

  

                                                
1 Sveriges Kommuner och Landsting 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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2.3 Revisionskriterier och metod 
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) 
 Interna regelverk och instruktioner 
 Direktionsbeslut 

 
Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionens 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  
Granskningen har genomförts genom: 
 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
 Intervjuer med berörda tjänstemän  
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för 

att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
Granskning har skett av bilagor och specifikationer till årsredovisningen.  
Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnad av 
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenlig med de mål för god 
ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om.  
Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt att 
uppdragen från förbundsdirktionen är fullgjorda.  

2.3.1 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser direktionens årsredovisning. 
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Årsredovisningen 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4  kap 1 § ska årsredovisningen 
innehålla  
 förvaltningsberättelse 
 resultaträkning  
 balansräkning 
 kassaflödesanalys 
 noter 
 driftredovisning 
 investeringsredovisning 

 
I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det tydligt att det ska framgå 
vilket sammanhållet avsnitt i årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelsen. 
Vidare står det att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar anslutning till 
resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys. Förvaltningsberättelsen ska innehålla 
följande huvudrubriker:  

 Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1) 
 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiska ställning (LKBR 11:2) 
 Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3) 
 Förväntad utveckling (LKBR 11:4) 
 Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5) 
 Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning (LKBR 11:7) 
 God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8) 
 Ekonomisk ställning (LKBR 11:9) 
 Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt balanskravsresultat gäller 

LKBR 11:11 
 
Ytterligare huvudrubriker, utöver de ovan nämnda, och underrubriker kan läggas till.  
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Vi har granskat att:  
 Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse 
 Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar anslutning till 

resultaträkning, balansräkningen och kassaflödesanalys.  
 Förvaltningsberättelsen följer LKBR 
 Förvaltningsberättelsen följer RKR R15 Förvaltningsberättelse 
 Under varje huvudrubrik lämnas upplysningar om förbundet, om inget annat 

angivits i RKR R15.  
Bedömning 

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i huvudsak omfattar den 
information som krävs enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning och RKR 
R15 Förvaltningsberättelse. 

3.2 Redovisningsprinciper 
Från den 1 januari började den nya lagen, lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) att gälla. Det innebar bland annat nya redovisningsprinciper och 
viss förflyttning från rekommendationer till lagtext samt värderingsregler.  
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKR:s rekommendationer.  
I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via 
intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig avstämning av förbundets 
delårsrapport mot Rådet för kommunal redovisning gällande rekommendationer.  
Bedömning 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
RKRs rekommendationer.  

3.3 Balanskrav 
Kommuner och kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet 
och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som upp-
kommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns 
emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information3 
om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till 
reglerna om balanskrav i KRL och KL.  
I KL stadgas även att kommuner och kommunalförbund ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att 
det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre 
sikt urholkar ekonomin.  

                                                
3 Oktober 2015 
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Av årsredovisningen, under avsnittet ”God ekonomisk hushållning” med rubriken 
”Balanskravsutredning”, framgår att resultatet för 2019 inte uppfyller det krav som ställs 
för att kommunalförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Årets 
balanskravsresultat uppgår till -2 054 tkr.  
Direktionen kommer under år 2020 att utarbeta ett förslag på återställande av det 
negativa balanskravsresultatet.  
Bedömning 

Kommunalförbundet redovisar ett balanskravsresultat som visar att förbundet inte 
uppnår en ekonomi i balans och inte uppfyller lagens krav kring redovisning av 
balanskravet. 

3.4 Bedömning av mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 
Kommunalförbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10          
kap. 2-6 §§. 
 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av 
förbundsdirektionen beslutade målen. 
Kommunalförbundet har i sin budget för 2019 inte antagit övergripande 
verksamhetsmål. Det finns ett finansiellt mål som dock är redovisat under 
administration. 

3.4.1 Finansiella mål 
Av årsredovisningen framgår kommunalförbundets redovisning av målet samt 
bedömning av måluppfyllelsen som följer: 

 
 

VMKF:s bedömning: Detta krav uppfyller inte förbundet för 2019. 
Bedömning 

Resultatet enligt årsredovisningen är inte är förenligt med det av förbundsdirektionens 
fastställda finansiella mål. 
Vår bedömning är att VMKF per 2019-12-31 inte lever upp till kommunlagens krav på 
en ekonomi i balans och att resultatet inte är förenligt med god ekonomisk hushållning.  

Förbundet ska generera ett överskott på minst 50 000 kr för året
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3.4.2 Verksamhetsmål 
Revisionen har sedan 2014 påpekat att det saknas en samlad bedömning av 
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Vi kan konstatera att direktionen inte har tagit 
några övergripande mål för VMKF i budget 2019. I årsredovisningen 2019 presenteras 
dock Uppdrag, Vision och Kvalitet som övergripande politiska mål. Det innebär att 
budget 2019 och årsredovisning 2019 inte är utformat på samma sätt avseende de 
övergripande målen. Det saknas också fortfarande en samlad bedömning av om de 
mål, som i årsredovisningen anges som övergripande mål, är uppfyllda. Dock finns en 
samlad bedömning av fyra övergripande verksamhetsmål; Ekonomi, Kvalitet, Personal 
och Miljö för god ekonomisk hushållning.  
Förbundet har redovisat verksamhetsmålens måluppfyllelse för respektive avdelning. De 
har 28 verksamhetsmål (inklusive det ekonomiska målet). Enligt förbundets egen 
bedömning har 19 (68 %) uppfyllts, 3 (11 %) delvis uppfyllts och 6 (21 %) ej uppfyllts.  
Bedömning 

Revisionen har sedan tidigare påpekat att det saknas en samlad bedömning av 
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. I år har det förbundet kompletterat avsnittet 
med en övergripande samlad bedömning för administration och räddningstjänst. Det 
finns dock ingen bedömning av de samlade övergripande mål som i årsredovisningen 
anges som politiska övergripande mål. 
 
Vi anser att förbundsdirektionen ska se över sin process för att tydliggöra vad som är 
direktionens övergripande mål i både budget och årsredovisning behöver göras så att 
de kan utgöra ett stöd för förbundsdirektionen i dess målstyrning vid både delårs- och 
helårsbokslut. 

3.5 Resultaträkning 
Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga intäkter och kostnader under 
räkenskapsåret.  
Vi har översiktligt granskat att: 
 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 
 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar delårets samtliga externa intäkter 

och kostnader 
 Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat 
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Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för åren 2017 - 2019. 

Belopp i tkr 2019 Budget 2019 2018 2017 

Verksamhetens nettokostnader -54 823  -52 804  -53 130  -46 756  
Förändring i %, jmf med 
föregående år 3,8   3,6  -6,9  

Kommunbidrag 53 953  53 944 52 284  51 282 
Förändring i %, jmf med 
föregående år 3,2   1,9  0,6  

Finansnetto -1 184  -1 090  -1 085  -885  

Årets resultat -2 054  50  -1 931  3 641  
Nettokostnader inkl. finansnetto 
i relation till bidrag % 104  100 104  93  

Kommentar  

Förbundet redovisar ett negativt resultat på -2 054 tkr.  
Räddningstjänst redovisar en negativ avvikelse mot budget med -2 717 tkr. Avvikelsen 
beror bland annat på högre materialomkostnader samt personalkostnader som 
orsakats av bland annat det nya deltidsmannaavtalet.  
Administration redovisar en negativ avvikelse mot budget med -648 tkr. Förbundet har 
under året initierat en omfattande inventering av medlemskommunernas bestånd av 
IT/Telefoniutrustning. Många enheter har tagits bort ur befintligt register och därmed 
har debiteringen upphört och minskat kostnaderna för medlemskommunerna men i 
samma utsträckning minskat intäkterna. Kostnader av engångskaraktär uppgår till 300 
tkr.  
Bedömning 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat 
och att noter finns i tillräcklig omfattning. 

3.6 Balansräkning 
Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunalförbundets samtliga 
tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital på dagen för redovisningsperiodens 
utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.  
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Vi har översiktligt granskat att: 
 Balansräkningen är uppställd enligt LKBR 
 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör 

kommunalförbundet och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade 
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principer i LKBR 
 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 

balanser 
 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns tillräcklig omfattning 
 Årets resultat enligt balansräkningen överensstämmer med resultaträkningen 

 

Belopp i tkr 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Balansomslutning 123 794 119 551 109 375 
Eget kapital 1 677 12 501 14 432 
Redovisad soliditet 2 % 10 % 13 % 

Omsättningstillgångar 50 597 36 940 45 456 

Långfristiga skulder 50 930 34 150  24 600 

Kortfristiga skulder 50 206 37 935 38 668 

Avsättningar 28 981 34 965  

Balanslikviditet 99 % 97 % 118 % 

Kommunalförbundet har sedan flera år tillbaka resultatregleringsfonder avseende 
verksamheterna för renhållning och slam som enligt lag ska särredovisas (enligt 
självkostnadsprincipen i Lag om allmänna vattentjänster). Dessa uppgår nu till totalt     
8 770 tkr och ligger som en kortfristig skuld till VafabMiljö Kommunalförbund.  
Enligt överenskommelse står medlemskommunerna för kostnaderna för avtalsbaserad 
och förmånsbestämd ålderspension. Avsättningen uppgår till 28 761 tkr.  
Till samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats. Inga 
väsentliga noteringar finns att beakta. 
Räddningstjänst har ett antal ärenden hos Arbetsmiljöverket med föreläggande med 
vite på totalt 650 tkr. Utifrån bedömd risk har vitesföreläggande har bokats som 
avsättning med 220 tkr och en eventualförpliktelse med 430 tkr.  
Bedömning 

Sammantaget bedömer vi att dokumentationen av bokslutet i form av avstämning av 
balansräkningens poster är av god kvalitet.  
Balansräkningen ger i allt väsentligt en rättvisande bild av tillgångar, skulder och eget 
kapital. Vi bedömer också att tillgångarna och skulderna i allt väsentligt existerar, är 
fullständigt redovisade och värderats enligt principerna i LKBR. Balansräkningen är 
uppställd enligt LKBR och noter och bilagor/specifikationer finns i tillräcklig omfattning 
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3.7 Driftsredovisning 
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet 
förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.  
En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats från 
förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs rekommendation 
R14 Drift- och investeringsredovisning ska utformningen av utfall kunna stämmas av 
mot förbundets budget. 
Vi har granskat att:  
 Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i sammanfattning  
 Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från bokföringen  
 Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och redovisning  
 Jämförelse görs med tidigare år  
 Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och fastställda mål  
 Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen 

Kommentar 

Driftredovisningen ingår i årsredovisningen i enlighet med rekommendationer. Vi har 
granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter 
Kommunalförbundet redovisar en driftsredovisning där det framgår att 2019 visar en 
negativ avvikelse mot budget med -2 104 tkr. Som beskrivs ovan, under punkt 3.5, 
beror avvikelsen framförallt på underskott för räddningstjänsten. Övriga verksamheter 
visar på mindre avvikelser mot budget.  
Bedömning 

Vi bedömer att driftredovisningen överensstämmer med gällande lagregler och 
rekommendation.  

3.8 Kassaflöde 
I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret 
redovisas enligt LKBR kap 8 1§.  
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  
Enligt RKR:s rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska räkenskapsårets 
kassaflöden i kassaflödesanalysen hänföras till följande sektorer:  
 löpande verksamhet 
 investeringsverksamhet 
 finansieringsverksamhet, och i förekommande fall  
 bidrag till infrastruktur 
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Vi har granskat att:  
 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR  
 Följer RKR R13 Kassaflödesanalys 
 Noter finns i tillräcklig omfattning  
 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i 

övriga delar av årsredovisningen 
 Kassaflödesanalys har upprättats för förbundet 

Kommentar 

Årets kassaflöde är positivt med 14 113 tkr (– 9 308 tkr). Likvida medel uppgår till 24 
063 tkr (föregående år 9 949 tkr).   
Den löpande verksamheten och finansieringsverksamheten visar ett positivt kassaflöde 
under året. Investeringsverksamheten, där årets inköp av materiella anläggnings-
tillgångar ingår, visar ett utflöde av likvida medel.  
Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.  
Bedömning 

Vi bedömer att kassaflödesanalysen överensstämmer med gällande lagregler och 
rekommendation.  

3.9 Investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
förbundets investeringsverksamhet.   
En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har flyttats från 
förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs rekommendation 
R14 Drift- och investeringsredovisning ska utformningen av utfall kunna stämma av 
mot förbundets budget och plan för investeringsverksamheten. Vidare står det att 
fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av.  
Vi har granskat att:  
 Investeringsredovisningen visar förbundets totala investeringsverksamhet. 
 Investeringsredovisningen är uppställd enligt god redovisningssed.  
 Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med bokföring.  
 Posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkning och 

kassaflödesanalys. 
 Jämförelse med tidigare år görs. 
 Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats och 

kommenterats. 
 Investeringsredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen. 

Totalt sett visar redovisningen en negativ avvikelse med -9 950 tkr mot budget. 
Framförallt är det IT (ekonomisystem) som visar negativa avvikelser med 10 306 tkr  
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Kommentar 

Investeringsredovisning ingår i årsredovisningen i enlighet med LKBR och 
rekommendation med jämförelse med tidigare år och budget samt analyser vid 
avvikelser i förhållande till budget och prognos.  
Det finns utvecklingsmöjligheter gällande investeringsredovisnigen. Vi rekommenderar 
att förbundet tar del av RKR R14. 
Bedömning 

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter. 
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KPMG AB 

Susann Eriksson  David Bäcker 
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