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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen (SBB) har KPMG granskat kommunal-
förbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Vårt uppdrag är
att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt
underlag för revisionsberättelsen.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap
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.

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, dock med ett
antal iakttagelser.

Resultat

Samhällsbyggnadsförbundet bedriver både skattefinansierade verk-
samheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets
medlemskommuner. Kommunalförbundets resultat för 2019 uppgår
till -5,7 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till -7,7
mnkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Förbundet hade ett budgeterat nollresultat för såväl de skatte-
finansierade verksamheterna som de avgiftsfinansierade verksam-
heterna.

Vår bedömning är att kommunalförbundet inte klarar kommunal-
lagens krav på ekonomi i balans avseende de skattefinansierade
verksamheterna 2019. Underskottet uppgående till -5,7 mnkr
kommer under år 2020 att regleras med medlemskommunerna i
enlighet med förbundsordningen.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens 
mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige
(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 direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet
avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har uppnåtts
2019. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgifts-
finansierade verksamheterna är målet satt över tid, där tids-
perspektivet är odefinierat. Vi har därför inte kunnat bedöma om
målet uppnåtts 2019.

Verksamhetsmål

Vi har noterat att det inte finns några definierade målvärden/
utvärderingskriterier för flertalet utav de mål som direktionen
fastställt. Flera utav målen är inte mätbara, vilket gör att det inte är
möjligt att utvärdera måluppfyllelsen.
Vi har därför inte kunnat bedöma om
målen för god ekonomisk
hushållning uppnås 2019.

KPMG AB

2020-04-02

Sofia Mårtensson

Auktoriserad revisor
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Inledning
Bakgrund

Vi har av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens revisorer fått i
uppdrag att granska kommunalförbundets årsredovisning för
perioden 2019-01-01—2019-12-31. Vårt uppdrag är att granska
årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag
för revisionsberättelsen.

Revisorerna ska enligt Kommunallagen (KL) pröva om räken-
skaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet
är förenligt med de mål fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat
om. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)
(LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att bedöma om:

 Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen 
vid räkenskapsårets slut. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål direktionen 
beslutat. 
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Inledning
Avgränsning

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna
definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte
uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett
auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella
standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss
över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit
uppfyllda.

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 vår
granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen
över kommunalförbundet 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. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de
finansiella uppgifterna och att informationen i förvaltnings-
berättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det vill säga vi
granskar inte alla siffror i årsredovisningen.

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende
pensionsåtaganden har vi förlitat oss på de uppgifter kommunal-
förbundet har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi har i
vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning
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Inledning
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

Granskningen har genomförts genom:

 Studier 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

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

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till
årsredovisningen.

Vi har även bedömt kommunalförbundets 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 års-
redovisningen bedömt att uppdragen från direktionen är fullgjorda.

Ansvarig nämnd

Granskningen avser förbundsdirektionens årsredovisning.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen.
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Förvaltningsberättelsen
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4 kap 1 §
ska årsredovisningen innehålla:

 förvaltningsberättelse

 resultaträkning

 balansräkning

 kassaflödesanalys

 noter

 driftredovisning

 investeringsredovisning

 sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om
sådan upprättas enligt 12 kap 2 §.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

 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

 Den kommunala koncernen (LKBR 11:12)

 Privata utförare (LKBR 11:13)

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det att
det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i årsredovisningen som
utgör förvaltningsberättelsen. Vidare står det att förvaltnings-
berättelsen ska presenteras i omedelbar anslutning till resultat-
räkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I RKR R15 finns
även reglerat vilka huvudrubriker förvaltningsberättelsen ska
innehålla.

RKRs rekommendation R15 gäller dock först fr.o.m. räken-
skapsåret 2020, även om tidigare tillämpning uppmuntras.
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Förvaltningsberättelsen
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 RKRs rekommendationer

Kommentar

Efter genomförd granskning bedömer vi att förvaltningsberättelsen
i huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om
kommunal bokföring och redovisning och RKRs rekommenda-
tioner.

Vi rekommenderar kommunalförbundet att inför nästa år se över
förvaltningsberättelsen i syfte att säkerställa att all information
finns med, att förvaltningsberättelsen innehåller alla obligatoriska
huvudrubriker samt följer föreskriven struktur enligt RKRs
rekommendation R15 Förvaltningsberättelse.
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Redovisningsprinciper
Från den 1 januari 2019 började den nya lagen, lagen om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) att gälla. Det innebar
bland annat nya redovisningsprinciper, nya upplysningskrav och
viss förflyttning från rekommendationer till lagtext.

Med anledning av den nya lagen har det även kommit ett antal nya
rekommendationer från RKR, varav vissa av rekommendationerna
börjar gälla först fr.o.m. räkenskapsåret 2020.

I årsredovisningen anges i samband med presentationen av
resultaträkningen att redovisningen skett enligt god kommunal
redovisningssed, med vilket avses i överensstämmelse med LKBR
och RKRs rekommendationer.

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående
stämmer via intervjuer med ekonomichefen samt översiktlig
avstämning av kommunalförbundets årsredovisning mot RKRs
gällande rekommendationer.

Kommentar

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunal-
förbundet i huvudsak efterlever redovisningslag och
rekommendationer, dock med följande noteringar:

Vi har noterat att avskrivningar på investeringar påbörjas först året
efter anskaffningsår. Avskrivningar bör påbörjas den månad
anläggningstillgången tas i bruk. Årets avskrivningar är därmed
något för låga. Vi bedömer dock ej att detta medfört något större
resultatfel, men rekommenderar ändå förbundet att se över
tillämpad princip. Noteringen kvarstår från föregående år.

Vi har noterat att förbundet använder sig av en annorlunda princip
för redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader.
Principen innebär att förbundet redovisar och betalar särskild
löneskatt i förtid till Skatteverket. Vi rekommenderar att förbundet
förändrar principen. Vi bedömer dock att årets kostnad i allt
väsentligt är rättvisande. Noteringen kvarstår från föregående år.

Vi rekommenderar förbundet att komplettera årsredovisningen
med utförligare kommentarer om tillämpade redovisningsprinciper.
Noteringen kvarstår från föregående år.

I syfte att säkerställa att kommunalförbundet följer lag och
rekommendationer samt att tillämpade redovisningsprinciper
anges i årsredovisningen rekommenderar vi även kommunal-
förbundet att årligen dokumentera en egen avstämning av
tillämpade principer mot gällande rekommendationer.
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Redovisningprinciper
Enligt nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
är det obligatoriskt att lämna upplysning om vilka särredovisningar
som upprättats under räkenskapsåret till följd av bestämmelser i
lag eller annan författning. Upplysning ska även lämnas om var
dessa särredovisningar finns tillgängliga. Särredovisning
aktualiseras bl.a. för VA-verksamhet enligt lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster.

I VA-lagen ställs krav på att huvudmannen ska särredovisa
resultat- och balansräkning för VA-verksamheten och att
särredovisningen ska finnas tillgänglig för fastighetsägare samt
övriga intressenter. Redovisningen av verksamheten ska följa
regelverket om god redovisningssed. Syftet med särredovisning
av verksamheten är att lämna information till VA-kollektivet att
självkostnadsprincipen efterlevs, dvs. att avgifterna för verksam-
heten inte överstiger de faktiska kostnaderna. Särredovisningen
syftar även till att utgöra beslutsunderlag till fastställandet av
taxan. I tilläggsupplysningar ska även framgå hur kostnader som
varit gemensamma med annan verksamhet har fördelats. (50 §
VA-lagen)

I och med att kommunalförbundet bedriver VA-verksamhet på
uppdrag av medlemskommunerna bör särredovisning av balans-
och resultaträkning tas fram per taxekollektiv. I SBBs års-
redovisning presenteras i likhet med tidigare år en resultaträkning i
sammanfattning för respektive medlemskommun avseende VA-
verksamheten, med uppgift om totala intäkter och totala
kostnader. Dock finns ingen sammanhållen särredovisning av VA-
verksamheten tillgänglig per taxekollektiv i form av resultat- och
balansräkning.

Enligt förbundet finns svårigheter att ta fram en sådan
särredovisning per taxekollektiv.

En svårighet är att VA-verksamheten som helhet inte återfinns i
kommunalförbundets redovisning. Bl.a. äger kommunalförbundet
inte VA-anläggningarna, utan dessa anläggningar ägs direkt av
respektive medlemskommun. Det innebär i sin tur att förbundets
resultaträkning inte belastas med avskrivningskostnader för VA-
anläggningar. Även anslutningsavgifter till VA-nätet hanteras inte
fullt ut av SBB. Vissa anslutningsavgifter till VA-nätet tillfaller
kommunerna direkt, medan vissa anslutningsavgifter tas via
kommunalförbundets resultaträkning. Därtill återfinns de
ackumulerade överskotten inom VA-verksamheten som en skuld
till abonnenterna i respektive medlemskommun. Således finns inte
hela VA-verksamheten samlad i kommunalförbundets redovisning,
utan vissa tillgångar och skulder, samt intäkter och kostnader
återfinns istället i medlemskommunernas redovisning.

Vi rekommenderar förbundet och medlemskommunerna att göra
en översyn av redovisningen inom VA-verksamheten för att
huvudmannen kunna uppfylla VA-lagens krav på särredovisning
av balans- och resultaträkning för respektive taxekollektiv.
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner 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 §§ (hel- och
delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige (förbunds-
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 direktionen beslutade målen.

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska
upprättas. Dessa mål ska följas upp och kommenteras i samband
med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

Vi har granskat om: 

 Kommunalförbundet uppfyllt de av direktionen beslutade 
finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning 

 Kommunalförbundet uppfyllt de av direktionen beslutade 
verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning 

 I de fall det finns avvikelser har vi granskat att det finns en 
beskrivning av åtgärdsförslag. 

 Målen för god ekonomisk hushållning även inkluderar de 
eventuella koncernföretagen. 

Kommentarer

Kommuner och Regioner ska för verksamheten ange mål och
riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning.

I vår granskning av fastställda finansiella mål och verksamhetsmål
som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi funnit att
flera mål som fastställts av direktionen inte är mätbara.
Måluppfyllelsen har således inte kunnat bedömas för flertalet utav
målen. Vi har därför inte kunnat bedöma om förbundet uppnår god
ekonomisk hushållning 2019.

Vi vill peka på betydelsen av att förbundet använder tydliga och
mätbara mål som är kopplade till effektivitet och ändamålsenlighet
i organisationen
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Finansiella mål
Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall Måluppfyllelse 

enligt förbundet

För de skattefinansierade verksamheterna 
är resultatmålet ett nollresultat före 
avräkning mot medlemskommunerna

0 -5 747 tkr Målet är inte uppfyllt

För de avgiftsfinansierade verksamheterna 
är målsättningen att över tid redovisa ett 
nollresultat.

0 Måluppfyllelsen är inte utvärderad i 
årsredovisningen. 

Kommentar

De skattefinansierade verksamheterna uppvisar ett negativt resultat för året. Resultatmålet för de skattefinansierade verksamheterna 
uppnås därför inte 2019.

Även de avgiftsfinansierade verksamheterna uppvisar ett negativt resultat år 2019 (-7 713 tkr). Det finansiella resultatmål som 
direktionen fastställt för de avgiftsfinansierade verksamheterna är satt över tid. Tidsperspektivet är dock inte definierat. Någon 
bedömning av huruvida målet uppnås över tid eller inte görs inte i årsredovisningen. Vi har därför inte kunnat bedöma om resultatmålet 
avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna uppnås 2019. 

Vi rekommenderar att förbundet definierar vilken tidsperiod som avses i resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna i syfte 
att göra målet mätbart.
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Verksamhetsmål
Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall Måluppfyllelse 

enligt förbundet
Av kommuninvånarna ska 70 procent uppleva att de fått ett bemötande i 
kontakten med SBB som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, 
öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE.

≥70 % 67 % Målet är inte uppfyllt

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 
2018. ≤6,5 % 6,2 % Målet är uppfyllt

Tydliggöra resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika 
verksamheterna. Målet delvis uppfyllt 

Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster. Målet är inte uppfyllt

Kontaktytan med relevanta lärosäten ska öka. Målet är uppfyllt

I medarbetarenkäten 2019 ska Nöjd-Medarbetar-Index, NMI, vara lika 
med eller högre än 75 %. ≥75 %

Måluppfyllelse ej 
utvärderad, då 
medarbetarenkät inte 
genomförts under 2019.

Förbundet ska erbjuda heltid som norm, mätt som andel heltidsarbetande 
av förbundets tillsvidareanställda personal.

≥92 % 87 % Målet är inte uppfyllt

Kommentar

Av årsredovisningen framgår kommunalförbundets bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen. Förbundet har sju stycken
verksamhetsmål och deras bedömning är att två mål är helt uppfyllda. Samtidigt bedömer förbundet att ett mål är delvis uppfyllt.

Vi har noterat att det inte finns några definierade målvärden/utvärderingskriterier för flertalet utav de mål som direktionen fastställt. 
Flera utav målen är inte mätbara, vilket gör att det inte är möjligt att utvärdera måluppfyllelsen. Vi har därför inte kunnat bedöma om 
målen för god ekonomisk hushållning uppnås 2019.

Vi vill peka på betydelsen av att förbundet använder tydliga och mätbara verksamhetsmässiga mål som är kopplade till effektivitet och 
ändamålsenlighet i organisationen. Denna typ av mål är av stor betydelse för bedömningen av verksamheterna och därmed även ett 
viktigt instrument vid styrningen av förbundet. Det är vidare av stor vikt att målen, ur perspektivet god ekonomisk hushållning, bygger 
på en analys av särskilda förutsättningar och önskad utveckling.
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Balanskrav
Kommuner och kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra
en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i
förvaltningsberättelsen. Ett balanskravsunderskott ska regleras
senast tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen.
Fullmäktige (förbundsdirektionen) ska anta en åtgärdsplan för hur
en reglering ska ske.

Vi har granskat att: 

 Kommunalförbundet uppfyller balanskravet 

 Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket 
sätt kommunalförbundet avser att reglera detta 

 Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har 
reglerats 

 Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat 
framgår, i de fall direktionen beslutat om att sådan reglering 
inte ska ske

Kommentar

Den avgiftsfinansierade verksamheterna omfattas inte av balans-
kravet.

Redovisat resultat för de skattefinansierade verksamheterna
uppgår till -5,7 mnkr. Årets resultat efter balanskravsjusteringar
uppgår till -6,0 mnkr. Det innebär att förbundet inte klarar
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Underskottet inom
de skattefinansierade verksamheterna kommer under år 2020 att
regleras med medlemskommunerna i enlighet med förbunds-
ordningen.

Vår bedömning är att kommunalförbundet inte uppfyller balans-
kravet för de skattefinansierade verksamheterna 2019.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav avseende förbundets 
skattefinansierade verksamheter (tkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen -5 747

Reducering av realisationsvinster -270

Återföring av realisationsförluster 0

Reducering av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -6 017

Årets balanskravsresultat -6 017
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Resultaträkning

Notera att verksamhetens nettokostnader samt förbundets
intäkter från investeringsbidrag kan variera mycket mellan
åren. Denna variation beror på förändringar i volym avseende
investeringar som förbundet genomför för medlemskommun-
ernas räkning. Kommunalförbundets intäkter i form av
investeringsbidrag ska motsvara nedlagda investerings-
utgifter, vilket gör att kommunalförbundet inte ska göra någon
vinst eller förlust på denna del av verksamheten.

Underskottet från de avgiftsfinansierade verksamheterna har i
årsbokslutet tagits upp som en fordran på medlems-
kommunerna.

Våra iakttagelser från granskningen av resultaträkningen
framgår i avsnittet Iakttagelser vid granskning av resultat- och
balansräkning.

Beloppsmässiga fel och iakttagelser som noterats i vår
granskning av resultat- och balansräkning uppgår dock inte till
väsentliga belopp.

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga
intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Vi har granskat att: 
 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 
 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga 

externa intäkter och kostnader 
 Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot 
balanskravet

 Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat 

Kommentar

Kommunalförbundets redovisade resultat för 2019 uppgår till
-5,7 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till
-7,7 mnkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Belopp i tkr 2019-12-31 Budget 2019 2018-12-31 2017-12-31

Verksamhetens nettokostnader -208 447 -223 094 -162 965
Medlemsbidrag (drift- & investeringsbidrag) 209 151 227 684 179 153
(varav driftbidrag) (104 662) (104 281) (105 507)
Verksamhetens resultat 704 4 590 16 188
Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning) -15 140 -13 080 -13 449
Resultat avgiftsfinansierade verksamheter -7 713 0 -6 500 4 513
Resultat skattefinansierade verksamheter -5 747 0 -1 990 -1 774
Årets resultat inom skattefinansierade 
verksamheter relation till driftbidrag, % -5,5 % 0 -1,9 % -1,7 %



16

Document Classification: KPMG Confidential

© 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.

Balansräkning

 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i 
tillräcklig omfattning 

 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med 
resultaträkningen 

Kommentar

Våra iakttagelser från granskningen av resultaträkningen
framgår i avsnittet Iakttagelser vid granskning av resultat- och
balansräkning.

Beloppsmässiga fel och iakttagelser som noterats i vår
granskning av resultat- och balansräkning uppgår dock inte till
väsentliga belopp.

Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunal-
förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt
eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balans-
dagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp
inom linjen.

Vi har granskat att: 
 Balansräkningen är uppställd enligt LKBR 
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, 

tillhör kommunalförbundet och är fullständigt redovisade och 
rätt periodiserade 

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt 
principerna i LKBR  

 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som 
årets ingående balanser 

Belopp i tkr 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Balansomslutning 90 658 87 481 79 648
Eget kapital -5 746 -1 989 -1 774
Ansvarsförbindelse (pensionsförpliktelse) -5 746 -1 989 -1 774
Redovisad soliditet, % negativ negativ negativ
Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse, % negativ negativ negativ
Omsättningstillgångar 87 424 84 242 75 564

Långfristiga skulder 23 1 273 302
Kortfristiga skulder 96 381 88 197 81 120
Balanslikviditet, % 91 % 96 % 93 %
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Iakttagelser vid granskning av resultat- och 
balansräkning
Vi har noterat nedanstående i vår granskning av förbundets
resultat- och balansräkning:

 Redovisat resultat är ca 1,0 mnkr för högt vilket beror på att
förbundet missat att fördela ut gemensamma kostnader till de
olika verksamheterna. Förbundet har i årets bokslut felaktigt
bokat dessa ofördelade kostnader som en fordran på medlems-
kommunerna istället för att belasta resultatet. Se även avsnittet
Driftsredovisning.

 Lön avseende utfört arbete under december som utbetalas
månaden efter (ex. lön till timanställda, ob-ersättning) har inte
redovisats i årets bokslut (ca 1,2 mnkr inkl. påslag för sociala
avgifter). Redovisade lönekostnader samt löneskulder är
således för låga i årets bokslut med ca 1,2 mnkr.

 Det finns i likhet med föregående år gamla balanserade intäkter
avseende skogsfond om 0,8 mnkr kvar från år 2010 och
tidigare. Det avser enligt uppgift intäkter från avverkning av
skog. Vi rekommenderar förbundet att upprätta en plan för hur
pengarna skall användas i framtiden. Noteringen kvarstår från
föregående år.

 Vi har noterat att vissa interna intäkter och kostnader ingår i
resultaträkningen som presenteras i årsredovisningen.
Resultaträkningen bör endast bestå av intäkter och kostnader
från externa motparter, vilket gör att interna intäkter och
kostnader borde elimineras. Att vissa interna intäkter respektive
kostnader ingår bidrar till att redovisade intäkter och kostnader i
resultaträkningen är för höga. Resultatet på sista raden
påverkas dock inte, eftersom de interna intäkterna och
kostnaderna tar ut varandra.

 Det finns förutbetalda kostnader avseende investeringsprojekt
som fortlöper under kommande år som felaktigt kvittats mot
upplupna kostnader i balansräkningen (6,4 mnkr). Det innebär
att redovisad balansomslutning är för låg, då förbundets
fordringar och skulder per bokslutstidpunkten borde varit högre
med 6,4 mnkr. Ingen resultateffekt.

 Vi har noterat att SBB i flera fall saknar underlag på fastställda
bidragsnivåer avseende driftbidragen från medlems-
kommunernas. SBB har i flera fall endast preliminära uppgifter
om driftbidragens storlek. Vi rekommenderar att SBB erhåller
underlag på fastställda bidragsnivåer från respektive
medlemskommun och att förbundet stämmer av att bokförda
driftbidrag överensstämmer mot slutligt fastställda driftbidrag.

 I VA-verksamheten för Ljusnarsbergs kommun belastas årets
resultat felaktigt med ca 2,2 mnkr. Detta beror på att medlems-
kommunen valt att under 2019 direktavskriva den del av
investeringsutgifterna för Finnhyttans vattenverk respektive
Bångbros reningsverk som överstiger investeringsbudgeten.
Notera att en sådan redovisningsmässig hantering av
investeringsutgifterna inte är enligt god redovisningssed. Enligt
gällande redovisningsregelverk ska hela anskaffningsvärdet för
en fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk/innehav
bokföras som en materiell anläggningstillgång och anskaff-
ningsvärdet ska sedan skrivas av över tillgångens
nyttjandeperiod. Enligt SBB har förbundet påtalat för Ljusnars-
bergs kommun att hanteringen är ett avsteg från god redo-
visningssed. Ljusnarsbergs kommun som äger investeringarna
har dock önskat att delar av investeringsutgifterna kostnadsförs
direkt och således finansieras med ackumulerade överuttag
inom VA-verksamheten.
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Kassaflödesanalys
I kassaflödesanalysen ska kommunalförbundets in- och ut-
betalningar under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR 8 kap 1
§.

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar
finansierats och hur det har inverkat på verksamhetens likvida
ställning.

Enligt RKRs rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska
räkenskapsårets kassaflöden hänföras till följande sektorer i
kassaflödesanalysen:

 löpande verksamhet

 Investeringsverksamhet

 finansieringsverksamhet, och i förekommande fall

 bidrag till infrastruktur

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

Förbundet utnyttjar inte någon del av sin beviljade checkräknings-
kredit vid bokslutstidpunkten (f g år utnyttjades 1,1 mnkr). Beviljad 
checkräkningskredit uppgår till 15,0 mnkr. 

Kommentar

Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. 

Sammanställning kassaflödesanalys 
(tkr) 2019 2018

Löpande verksamheten 1 045 -5 433
Investeringsverksamheten -1 099 -739
Finansieringsverksamheten 739 2 746
Periodens kassaflöde 685 -3 426
Likvida medel vid årets början 0 3 426
Likvida medel vid årets slut 685 0
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Driftredovisning

Skattefinansierade verksamheter

Årets resultaträkning visar ett underskott för de skattefinansierade
verksamheterna med -5,7 mnkr. Gata/Trafik står för den största
negativa avvikelsen mot budget (-5,7 mnkr).

Den negativa budgetavvikelsen inom Gata/Trafik förklaras framförallt
av många snöröjnings- och sandningstillfällen under början av 2019.

Samtliga verksamheters utfall kommenteras i årsredovisningen.

Belopp i tkr

Utfall
2019

Budget
2019

Budget-
avvikelse

Utfall 2018

Gemensamma 
verksamheter 0 0 0 0

Skattefinansierat
Gata/Trafik -5 675 0 -5 675 - 3 237
Park/Skog 721 0 721 400
Idrott -1 724 0 -1 724 -469
Lokalvård 931 0 931 1 316
Summa skattefinansierat -5 747 0 -5 747 - 1 990

Avgiftsfinansierat
Återvinning -3 476 0 -3 476 -1 305
Vatten och avlopp -4 238 0 -4 238 -5 196
Summa 
avgiftsfinansierat

- 7 713 0 -7 713 -6 500

Avgiftsfinansierad verksamhet
De båda avgiftsfinansierade verksamheterna Återvinning samt
Vatten och avlopp redovisar tillsammans ett underskott på -7,7
mnkr.

Verksamheten för Vatten och avlopp visar ett underskott för
helåret 2019 på -4,2 mnkr, att jämföra med budgeterat
nollresultat. Den negativa budgetavvikelsen härrör till stor del
från Hällefors kommun och Ljusnarsbergs kommun. För
Hällefors kommun beror budgetunderskottet bl.a. på extra
driftåtgärder på ledningsnätet i syfte att minska inläckage,
medan underskottet för Ljusnarsbergs kommun framförallt
beror på direktavskrivningar på investeringar i reningsverk och
vattenverk med 2,2 mnkr. (Se kommentar angående tillämpad
redovisningsprincip i avsnittet Iakttagelser vid granskning av
resultat- och balansräkning).

Resultatet för verksamheten Återvinning uppgår till -3,5 mnkr,
att jämföra med budgeterat nollresultat.

Resultatet från de avgiftsfinansierade verksamheterna
hanterats i årsbokslutet som en fordran/skuld gentemot
medlemskommunerna vilket är enligt god redovisningssed.



20

Document Classification: KPMG Confidential

© 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.

Driftredovisning
Kommentar

Driftredovisningen ingår i årsredovisningen i enlighet med
rekommendationer.

I årsredovisningen finns även en uppdelning per kommun för
respektive verksamhet, med kommentar avseende budget-
avvikelse.

Vi har dock noterat att förbundet i årsbokslutet missat att fördela ut
ca 1,0 mnkr av gemensamma kostnader till verksamheterna.
Förbundet har felaktigt bokat upp dessa ofördelade kostnader som
en fordran på medlemskommunerna i årets bokslut. Redovisade
resultat inom skattefinansierade verksamheter och avgifts-
finansierade verksamheter är således för låga med totalt 1,0 mnkr.
(Se även avsnittet Iakttagelser vid granskning av resultat- och
balansräkning)

Vi har även fått kännedom om att de fördelningsnycklar som
tillämpas vid utfördelning av gemensamma kostnader till
förbundets olika verksamheter inte har uppdaterats på flera år.
Förbundets organisation har förändrats sedan tillämpade för-
delningsnycklar togs fram. För att utfördelningen av gemensamma
kostnader ska bli rättvis rekommenderas därför förbundet att se
över och uppdatera sina fördelningsnycklar.

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 stämma av mot fullmäktiges
(förbunds-direktionens) 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



21

Document Classification: KPMG Confidential

© 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.

Investeringsredovisning
Kommentar

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ingen egen
investeringsredovisning eftersom fastigheter och anläggningar ägs
av respektive medlemskommun. Förbundet har endast gjort
mindre investeringar i fordon och inventarier under året.
Förbundets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår
till totalt 1,4 mnkr 2019.

I årsredovisningen finns tabeller presenterade över investeringar
som kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas
räkning inom de olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges
utfallet 2019-12-31 och investeringsbudget för respektive
investeringsprojekt.

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en
samlad redovisning av kommunalförbundets investerings-
verksamhet.

En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har
flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen.

Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investerings-
redovisning ska utformningen av utfall kunna stämmas av mot
direktionens budget och plan för investeringsverksamheten. Vidare
står det att fleråriga investeringar, pågående och under året
avslutade, ska kunna stämmas av.

RKRs rekommendation R14 gäller dock först fr.o.m. räkenskaps-
året 2020, även om tidigare tillämpning uppmuntras.
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Rekommendationer
Nedan sammanfattas våra rekommendationer efter genomförd 
granskning. 

Mål för god ekonomisk hushållning

Vi rekommenderar att kommunalförbundet tar fram verksamhets-
mål för kommunen som är mätbara och har bäring på god
ekonomisk hushållning.

Redovisningsprinciper

Vi rekommenderar förbundet att komplettera årsredovisningen
med utförligare kommentarer om tillämpade redovisningsprinciper.

I syfte att säkerställa att kommunalförbundet följer lag och
rekommendationer samt att tillämpade redovisningsprinciper
anges i årsredovisningen rekommenderar vi även kommunal-
förbundet att årligen dokumentera en egen avstämning av
tillämpade principer mot gällande rekommendationer.

Vi rekommenderar dessutom att förbundet och medlems-
kommunerna att göra en översyn av redovisningen inom VA-
verksamheten för att huvudmannen ska kunna uppfylla VA-lagens
krav på särredovisning av balans- och resultaträkning för
respektive taxekollektiv.

Resultaträkning

Vi rekommenderar förbundet att se över sin rutin för att eliminera
interna poster för att säkerställa att interna intäkter och kostnader
inte inkluderas i den resultaträkning som presenteras i års-
redovisningen.

Vi rekommenderar att SBB erhåller underlag på fastställda 
bidragsnivåer från respektive medlemskommun och att förbundet 
stämmer av att bokförda driftbidrag överensstämmer mot slutligt 
fastställda driftbidrag.

Driftsredovisning

Förbundet rekommenderas att se över de fördelningsnycklar som
används vid utfördelning av gemensamma kostnader till
förbundets olika verksamheter. Vi har fått kännedom om att de
fördelningsnycklar som tillämpas inte har uppdaterats på flera år.
Förbundets organisation har förändrats sedan tillämpade
fördelningsnycklar togs fram. För att utfördelningen av
gemensamma kostnader ska bli rättvis bör därför förbundets
fördelningsnycklar ses över och uppdateras.
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