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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 2018-12-31. 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. 

Förbundets resultat för 2018 uppgår till + 30 tkr. I resultatet ingår en upplösning av de 
fonderingar som gjordes 2016 och 2017. 

Kommunalförbundet redovisar ett balanskravsresultat som visar att förbundet 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 2018-12-31 lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans. Resultatet är dock inte förenligt med det finansiella mål om god ekonomisk 
hushållning som följs upp i årsredovisningen. 

Förbundet har fastslagit fyra övergripande verksamhetsmål; Ekonomi, Kvalitet, Personal 
och Miljö. Revisionen har sedan 2014 påpekat att det saknas en samlad bedömning av 
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Denna bedömning bör utgå från respektive 
verksamhetsmål som sammanfattas i de övergripande målen.  

Uppföljningen i årsredovisningen har förbättrats genom att det finns en sammanställning av 
de övergripande målen och verksamhetsmålen. Vi saknar dock fortfarande direktionens 
samlade analys och bedömning av måluppfyllelsen av de fyra övergripande 
verksamhetsmålen. 

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. 

Vi bedömer att Västra Mälardalens Kommunalförbund per 2018-12-31 lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet är dock 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. 
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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 2019. 

 

För revisorerna 

 

 

Lars Wigström    Per Jörgensen 

Revisor, Kungsör   Revisor, Surahammar   

 

 

 

Bo Nilsson    Bertil Bresell 

Revisor, Köping   Revisor, Arboga 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Västra Mälardalens Kommunalförbunds (VMKF) revisorer fått i uppdrag att 
översiktligt granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige (förbundsdirektionen) 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas 
uttalande avges i revisionsberättelsen. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

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

• Årets resultat uppgår till -1 931 tkr. Den negativa avvikelsen mot budget 
förklaras främst av underskott från räddningstjänsten med -1 146 tkr.  

• Renhållningen redovisar ett underskott som uppgår till -598 tkr och slam ett 
överskott med 26 tkr.  

• Årets kassaflöde är negativt med – 9 308 tkr och har minskat förbundets likvida 
medel till 9 949 tkr vid årets utgång.  

• Kommunalförbundet redovisar ett balanskravsresultat på 30 tkr som visar att 
förbundet 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 den kommunala redovisningslagen 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 full-
mäktige 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 uppnådde då de redovisar ett 
balanskravsresultat om 30 tkr. Förbundets samlade uttalande om måluppfyllelse finns 
beskrivet i årsredovisningen och motsvarar därmed lagens krav. 
Vår bedömning är dock att VMKF per 2018-12-31 lever upp till kommunlagens krav på 
en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt med god ekonomisk hushållning. 

                                                
1 Kommunallag (1991:900) 
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Verksamhetsmässiga mål 

Revisionen har sedan 2014 påpekat att det saknas en samlad bedömning av 
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Denna bedömning bör utgå från respektive 
verksamhets övergripande mål samt sammanfatta dessa. Uppföljningen i 
årsredovisningen har förbättrats genom att det finns en sammanställning av samtliga 
verksamhetsmål och dess måluppfyllelse. Vi saknar dock fortfarande direktionens 
samlade analys och bedömning av måluppfyllelsen av de fyra övergripande 
verksamhetsmålen. 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. 
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2 Bakgrund 
Vi har av Västra Mälardalens Kommunalförbunds (VMKF) revisorer fått i uppdrag att 
granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 
Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige (förbundsdirektionen) 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas 
uttalande avges i revisionsberättelsen. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets årsredovisning har 
upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

2.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande 
revisionskriterier:  

— Kommunallag och kommunal redovisningslag 

— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  

— Interna regelverk och instruktioner 

— Direktionsbeslut 

2.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrev3. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet 
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen 
av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse 

• Resultaträkningen 

• Balansräkningen 

• Kassaflödesanalysen 

• Tilläggsupplysningar. 
  

                                                
2 Sveriges Kommuner och Landsting 
3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Granskningen har genomförts genom: 

— Studie 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 förbundsdirektionen beslutade målen 
samt för revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. 

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.  

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser förbundsdirektionens årsredovisning.  
Rapporten är faktagranskad av ekonomichef.  

2.5 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Susann Eriksson, auktoriserad revisor och Denice 
Nyström, auktoriserad revisor samt David Bäcker, certifierad kommunrevisor.  
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Årsredovisningen 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. 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. 
Bedömning 

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 i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.  

3.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
KRL och RKRs rekommendationer. Avsteg har gjorts gällande rekommendationen 
avseende finansiell leasing då leasingavtal redovisats som operationell leasing. 
I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om påståendet om god kommunal 
redovisningssed stämmer via intervjuer med ekonomichefen samt översiktlig 
avstämning av förbundets årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer.  
Bedömning 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
RKRs rekommendationer. Vi rekommenderar dock kommunen att se över sin hantering 
av finansiell leasing så att redovisningen efterlever rekommendationen från RKR. 

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 information4 
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.  

                                                
4 Oktober 2015 
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Av årsredovisningen, under avsnittet ”Ekonomisk analys” med rubriken 
”Balanskravsutredning”, framgår att resultatet för 2018 uppfyller det krav som ställs för 
att kommunalförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Årets 
balanskravsresultat uppgår till +30 tkr.  
Årets balanskravsresultat nås efter upplösning av fonderade kommunbidrag samt med 
hänsyn tagen till årets resultat för taxefinansierad verksamhet (slam och renhållning).  
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. I balanskravsavstämningen gjordes föregående år en fondering av 
kommunbidrag med 576 tkr, vilken stred mot lagkraven. Förbundet har i år återfört 
fonderingen av kommunbidrag 2017 och 2016, vilket resulterar i att förbundet inte har 
några fonderingar av kommunbidrag.  
Bedömning 

Kommunalförbundet redovisar ett balanskravsresultat som visar att förbundet uppnår 
en ekonomi i balans. Förbundet gjorde föregående år en fondering med 576 tkr i 
balanskravsavstämningen som stred mot lagkraven. Denna har i år återförts liksom 
fonderade kommunbidrag från år 2016. Vår bedömning är att förbundet uppfyller 
lagens krav kring redovisning av balanskravet. 
 

3.4 Bedömning av 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 årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
(förbundsdirektionen) beslutade målen. 
Kommunalförbundet har i sin budget för 2018 antagit övergripande verksamhetsmål 
inom de fyra områdena Ekonomi, Kvalitet, Personal och Miljö. I budgeten framgår även 
verksamhetsmål för respektive avdelning, samt ett finansiellt mål. 

  



 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2018 VMKF.DOCX  8 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 
 
 2019-03-14 

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

 
 

VMKF:s bedömning: Målet är delvis uppfyllt med minst 80 % (gul gubbe under avsnittet 
verksamhetsmål administrativa förvaltningen sid. 5)  

Under avsnittet ekonomisk analys, sid 23-24, framgår de aktiviteter inom verksamheten 
som är kopplade till de finansiella målen. Inom Administrationen redovisas att 
aktiviteter har genomförts för att utveckla rutiner och processer såväl internt som 
tillsammans med medlemskommunerna, samt för räddningstjänstens del ett mer 
genomtänkt system för personalplanering för att minska övertidskostnader.   
Bedömning 

Resultatet enligt årsredovisningen är enligt vår bedömning inte förenligt med det 
fastställda finansiella målet. Förbundets samlade uttalande om måluppfyllelse finns 
beskrivet i årsredovisningen och motsvarar därmed lagens krav. 
Vår bedömning är dock att VMKF per 2018-12-31 lever upp till kommunlagens krav på 
en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt med god ekonomisk hushållning.  

3.4.2 Verksamhetsmål 
Förbundet har fastslagit fyra övergripande verksamhetsmål; Ekonomi, Kvalitet, 
Personal och Miljö. De har i år redovisat måluppfyllelsen av verksamhetsmålen för 
respektive övergripande verksamhetsmål genom att markera målen med grön, gul, röd 
eller vit symbol. I årsredovisningen finns också en tydlig beskrivning av vad respektive 
färg i måluppfyllelsen innebär. Verksamhetsmålen redovisas var för sig under 
respektive målområde. Detta ger en överblick över måluppfyllelse. 
Det finns totalt 26 mål, varav 14 är uppfyllda (54 %), 8 ej uppfyllda/delvis uppfyllda (31 
%) samt 4 har ej kunnat bedömas (15 %). 
Bedömning 

Revisionen har sedan 2014 påpekat att det saknas en samlad bedömning av 
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Denna bedömning bör utgå från respektive 
verksamhets övergripande mål samt sammanfatta dessa. Uppföljningen i 
årsredovisningen har förbättrats genom att det finns en sammanställning av samtliga 
verksamhetsmål och dess måluppfyllelse. Vi saknar dock fortfarande direktionens 
samlade analys och bedömning av måluppfyllelsen av de fyra övergripande 
verksamhetsmålen. Vi anser att förbundsdirektionen ska se över sin process för att 
tydliggöra målen och dessa ska vara mätbara, tidsatta och tydliga.  
 

Förbundet ska generera ett överskott på minst 50 000 kr för året
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Detta behöver göras 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. 

3.5 Resultaträkning 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för år 2016 - 2018. 
 

Belopp i tkr 2018 Budget 2018 2017 2016 

Verksamhetens nettokostnader -53 130  -51 182  -46 756  -52 508 
Förändring i %, jmf med 
föregående år 3,6   -6,9  4,6  

Kommunbidrag 52 284  52 282 51 282 51 161 
Förändring i %, jmf med 
föregående år 1,9   0,6  3,8  

Finansnetto -1085  -1 050  -885  -505 

Årets resultat - 1 931  50  3 641 -1 852 
Nettokostnader inkl. finansnetto 
i relation till bidrag % 104  98 93  103 

 
Kommentar  

Förbundet redovisar ett negativt resultat på -1 931 tkr. Räddningstjänst redovisar en 
negativ avvikelse mot budget med -1 146 tkr, vilket bland annat beror på högre 
insatskostnader om ca 800 tkr på grund av de bränder som förekom under sommaren. 
Administration redovisar en negativ avvikelse med -292 tkr som bland annat förklaras 
med kostnader för sjukfrånvaro och vikarier. Den avgiftsfinansierade verksamheten 
redovisar en negativ avvikelse med -572 tkr (renhållning -598 tkr och slam +26 tkr).   
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat 
och att noter finns i tillräcklig omfattning. 

3.6 Driftsredovisning 
Kommunalförbundet redovisar en driftsredovisning där det framgår att 2018 visar en 
negativ avvikelse med -1 981 tkr. Som beskrivs ovan under punkt 3.5 beror avvikelsen 
framförallt på underskott för räddningstjänsten. Övriga verksamheter visar på mindre 
avvikelser mot budget.  
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3.7 Balansräkning 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för år 2016 - 2018. 

Belopp i tkr 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 
Balansomslutning 119 551 109 375 94 154  
Eget kapital 12 501 14 432 10 791  

Redovisad soliditet 10 % 13 % 11 % 

Omsättningstillgångar 36 940 45 456 49 036 

Långfristiga skulder 34 150  24 600 16 200 

Kortfristiga skulder 37 935 38 668 37 767 

Balanslikviditet 97 % 118 % 130 % 

 
Kommentar 

Till samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats. Inga 
väsentliga noteringar finns att beakta. 
Sammantaget bedömer vi att dokumentationen av bokslutet i form av avstämning av 
balansräkningens poster är av god kvalitet.  
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger 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 KRL. 
Förbundet har per 1/1-2018 tagit ett nytt ekonomisystem i bruk. Systemet har inte 
aktiverats under året och ingen avskrivning har härmed gjorts. Orsaken till att en 
aktivering ej skett under året beror på att politikerna inte är enade om hur fördelningen 
av kostnaderna för investeringen ska ske. Resultateffekten för förbundet är härmed ej 
känd.  
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och noter och bilagor/specifikationer finns i 
tillräcklig omfattning.  
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3.8 Kassaflöde 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes i allt 
väsentligt överensstämma med RKRs rekommendation 16.2. 
Årets kassaflöde är negativt med – 9 308 tkr. Likvida medel uppgår till 9 949 tkr 
(föregående år 19 256 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.  

3.9 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen visar vilka investeringar som gjorts under året och hur de 
förhåller sig till budget.  
Totalt sett visar redovisningen en positiv avvikelse med 1 815 tkr då investeringarna 
inte når upp till budget. Framförallt är räddningstjänsten och det nya ekonomisystemet 
som visar positiva avvikelser med 5 100 tkr respektive 1 877 tkr. Räddningstjänsten har 
inte utfört några investeringar under året och bidrar till den största avvikelsen från 
budget. Den största negativa avvikelsen kan härledas till IT som överskrider budget 
med 5 291 tkr. 
 
 
2019-03-14 
KPMG AB 

Susann Eriksson  David Bäcker 

Auktoriserad revisor  Certifierad kommunrevisor 
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dokument. 
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