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Granskning av bokslut och årsredovisning   

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av förbundets 
årsredovisning. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

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, dock med ett antal iakttagelser. 

Vi noterar särskilt att VA-redovisningen inte följer gällande regelverk. Enligt VA-lagen är det 
huvudmannen som är ansvarig för att redovisa VA-kollektivet separat. Vi vill därför uppmärksamma 
medlemskommunerna på att det är otydligt formulerat i förbundsordningen på vilket sätt 
verksamheten överlämnats till kommunalförbundet. Då anläggningarna inte är överförda till förbundet 
är vår tolkning och rekommendation att VA-redovisning bör ske i respektive medlemskommun och 
att driftsredovisningen från förbundet i framtiden ska tjäna som underlag för medlemskommunernas 
egen redovisning.  

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges 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. 

Vår bedömning är att kommunalförbundet inte klarar kommunallagens 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. 

Vår bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har 
uppnåtts 2019. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är 
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målet satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Vi har därför inte kunnat bedöma om målet 
uppnåtts 2019. 

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 målen för god ekonomisk hushållning 
uppnås 2019. 

Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till rapporten senast 20 augusti 2020. 

Vi vill särskilt ha svar på följande: 

- Hur kommer förbundet att hantera de iakttagelser som noterats i rapporten? 

- Hur kommer förbundet hantera frågan om VA-redovisningen framöver? 

- Hur kommer förbundet arbeta med sina mål och mätbarheten i dessa? 

 
 

 
För revisionen                                     
                                

 

Gunilla Carlsson, ordförande 


