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Skrivelse från revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med skrivelse 

till kommunfullmäktige daterad den 6 april 2017. I skrivelsen anges att anslaget för 

revisorernas budget minskat med 100 000 kronor mellan 2016 och 2017. 
Revisorerna menar att anslaget för 2017 bör vara på samma nivå som 2016. Vidare 

önskar revisorerna påpeka olämpligheten i att direktionen i 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutar om budgeten för revisorerna då 

dessa har att granska direktionen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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SAMHÄLLSBYGGNADS
FÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 
Revisionen 

Revisionsberättelse för år 2016 

2017-04-06 

Till Kommunji,llmäktige i: 
Kommunfullmäktige Nora kommun 
Kommunfullmäktige Lindesberg kommun 
Konununfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktige Hällefors kommun 

För kännedom: 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
Samhällsbyggnads:förbunclet Bergslagen ( organisationsnummer 222000-1487) av dess 
direktion. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och :föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i konununal 
verksamhet, :förbunclsorclningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts 
med elen imiktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedönming och 
ansvarsprövning. 

Vi bedömer sanrn1antaget att direktionen i Samhällsbyggnads:förbundet Bergslagen har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 
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Vi tillstyrker att respektive fullmiiktigc beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 
de enskilda ledamöterna i densamma. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

Norn 2017-04-06 

fo'~~ / 
/ Gunilla Carlsson 

~--fJ---
~;tN1lsson 

Bilagor: 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse 

De sakkunnigas rapporter (m 1-4) 
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SAMHÄLLSBYGGNADS
FÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 
Revisionen 

Revisorernas redogörelse 2016 

2017-04-06 

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verk
samhet som bedrivs inom direktionens verksamhetsområde och då prövat om: 

./ verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt 

./ räkenskaperna är rättvisande 

./ den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig 

För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har en 
väsentlighets- och riskbedömning gjorts. 

Följande revisionsprojekt har genomförts under revisionsåret 2016 och efterhand 
överlämnats till respektive konununfullmäktige i medlemskommunerna för kännedom. 
Nedan återges i sanm1anfattande form de iakttagelser som revisorerna gjort i de genomförda 
revisionsproj elden: 

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2016 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 
per 2016-06-30 är förenligt med de mål direktionen/medlemmarnas fullmäktige beslutat. 
Bedöimlingen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Vår bedönming är baserad på en översiktlig granslming av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utfö1is enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. 

Resultaträkningen för rapportperioden visar ett underskott från de skattefinansierade 
verksamheterna på -6,9 mkr. För år 2016 prognostiserar förbundet ett resultat för dessa 
verksamheter på -1,4 mkr. Det innebär att det finansiella målet för de skattefinansierade 
verksamheterna sannolikt inte kommer att nås. 
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Överskottet på 2, 7 mkr från de avgiftsfinansierade verksamheterna har i delårsbokslutet 
tagits upp som en skuld till medlcmskommunerna och ingår inte i förbundets totala resultat 
för perioden. Prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår dock till -4,8 rnkr 
vilket innebär att det finansiella målet för dessa verksamheter inte kommer att uppnås. 

Vi kan konstatera att det finansiella målet på ett nollresultat inte nås i prognosen för vare sig 
de skattefinansierade eller de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Vad avser verksamhetsmålen ser vi positivt på att förbundet i budget för 2016 fastställt sex 
mätbara verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning. Enligt förbundets 
bedönrning konuner alla dessa mål att uppnås. Vi har i vår granskning inte noterat något 
som strider mot förbundets bedömning. 

Vi bedömer att delårsrappo1iens innehåll, förutom de delar som kommenteras särskilt i 
rapporten, motsvarar de krav som ställs i lagen om kommunal redovisning samt god sed 
inom området och att innehållet i delårsrapporten därmed, utöver i rapporten kommenterade 
delar, uppfyller de krav som ställs i Rådet för Kommunal Redovisnings Rekommendation 
22. 

Granskning av underhåll inom VA-verksamheten 

Revisorerna i Bergslagens Kommunalteknik har genomfö1i en granslming av underhållet 
inom VA-verksamheten i de olika medlemskommunerna. 

Projektets syfte har varit att bedöma om kommunalförbundet och medlemskommunerna har 
en tillfredsställande intern kontroll avseende underhåll av VA-verksamheten. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att BKT har ändamålsenlig dokumentation 
avseende kort- och långsiktiga unclerhållsbehov samt att elen strategiska planeringen inom 
processen VA-ledningsnät är ändamålsenlig. 

I förbundsordningen stipuleras att förbundet ska tillhandahålla den information som 
medlemskommunerna begär. Mot elen bakgrunden anser vi att det är viktigt att 
kommunalförbundet är lyhöii för medlemskommunernas önskemål. Det är enligt vår mening 
viktigt att konununikationen mellan förbundet och medlemmarna främst fokuserar på dialog 
snarare än kontroll. 

Av BKT:s årsredovisning 2015 framgår att förnyelsetakten av ledningsnät behöver ökas. 
Det finns dock inget uttalat mål om vilken förnyelsetakt BKT ska ha. Enligt vår mening bör 
förbundsdirektionen i BKT verka för att respektive medlemskommuns fullmäktige 
fastställer ett faktiskt mål att arbeta mot när det gäller förnyelsetakten. Då sakkunskapen 
inom området finns inom BK.T bör BKT således ta fram förslag som respektive 
medlemskommuns fullmäktige får ta ställning till. 
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Granskning av förbundets interna kontroll av nyckelhanteringen 

Revisorerna i Bergslagens Kommunalteknik har genomfö1t en granslming av hanteringen av 
nycklar till kommunernas fastigheter. 

Projektets syfte har varit att bedöma om kommunalförbundet har en ändamålsenlig intern 
kontroll vad gäller nyckelhanteringen. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att det finns allvarliga brister avseende den interna 
kontrollen för hantering av nycklar till konununernas fastigheter. 

Under granskningen har det inte framkonm1it att det finns några riktlinjer och/eller rutiner 
för hantering av nycklar som omfattar alla BKT:s verksamheter. Inom VA-verksamheten 
films en dokumenterad rntin angående kvittering av nycklar. 

Utifrån vad som framkommit i intervjuer och internkontrollplanen så görs det ingen intern 
kontroll av hanteringen av nycklarna till kommunernas fastigheter. Då hantering av nycklar 
till konununernas fastigheter inte ingår i kontrollplanen, eller kontrolleras på annat sätt, görs 
ingen uppföljning av området. 

Vi rekommenderar därför att direktionen snarast tar fram rutiner för nyckel hanteringen inom 
sina verksamheter och att en riskanalys genomförs som grund för intern kontroll. 

Granskning av bokslut och årsredovisning 

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av 
förbundets årsredovisning. 

Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om 
räkenskaperna är rättvisande (9 §). 

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

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. 

Vi kan konstatera att det finansiella målet på ett nollresultat inte nås för vare sig de 
skattefinansierade eller de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Vi anser att det finansiella målet på ett nollresultat inte är ett särskilt lyckat mål för finansiell 
styrning av verksamheten. Vi uppmanar förbundet att ta fram mål som tydligare styr 
verksamheten till att vara ekonomiskt effektiv samtidigt som omfattningen och kvaliteten på 
verksamheten upprätthålls eller förbättras. 

Förbundet har i budget för 2016 fastställt sex verksamhetsmål med koppling till god 
ekonomisk hushållning. Enligt förbundets uppföljning har inget utav de verksamhetsmässiga 
målen uppnåtts i sin helhet under 2016. Vi delar förbundets uppfattning. 

Vi vill peka på betydelsen av att förbundet använder tydliga och mätbara verksamhets
mässiga 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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1 Sammanfattning 
Vi har av Samhällsbyggandsförbundet Bergslagens revisorer fått i uppdrag att översikt
ligt granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2016. 

Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL 1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva 
om räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisions
berättelsen. 

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: 

- I årets bokslut redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott om 0,6 
Mkr. Underskottet kommer under år 2016 att regleras i enlighet med förbunds
ordningen. 

- Arets överskott från de avgiftsfinansierade verksamheterna (0,2 Mkr) redovisas som 
en skuld till medlemskommunerna, vilket är enligt god redovisningssed. 

- Vi har noterat att det finns flertalet förfallna kundfakturor per balansdagen. Totalt är 
det ca 4, 1 Mkr i fakturor inom den avgiftsfinansierade verksamheten som är äldre än 
90 dagar. Av dessa är hela ca 3,2 Mkr äldre än 2 år. Vi rekommenderar att förbundet 
utan dröjsmål ser över rutiner för indrivning av skulder och åtgärder att vidta för att 
inte riskera stora kundförluster i framtiden. Noteringen kvarstår från föregående år. 

- Det finns gamla balanserade intäkter avseende skogsfond om 0,8 Mkr kvar från 201 0 
och tidigare. Vi rekommenderar förbundet att upprätta en plan för hur pengarna skall 
användas i framtiden. 

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

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fastställda mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 

1 Kommunallag (1991 :900) 
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bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Finansiella mål 

Vi kan konstatera att det finansiella målet på ett nollresultat inte nås för vare sig de 
skattefinansierade eller de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Vi anser att det finansiella målet på ett nollresultat inte är ett särskilt lyckat mål för finan
siell styrning av verksamheten. Vi uppmanar förbundet att ta fram mål som tydligare styr 
verksamheten till att vara ekonomiskt effektiv samtidigt som omfattningen och kvaliteten 
på verksamheten upprätthålls eller förbättras. 

Verksamhetsmål 

Förbundet har i budget för 2016 fastställt sex verksamhetsmål med koppling till god 
ekonomisk hushållning. Enligt förbundets uppföljning har inget utav de verksamhets
mässiga målen uppnåtts i sin helhet under 2016. Vi delar förbundets uppfattning. 

Vi vi ll peka på betydelsen av att förbundet använder tydliga och mätbara verksamhets
mässiga 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 förut
sättningar och önskad utveckling. 

2 Bakgrund 
Vi har av Samhällsbyggandsförbundet Bergslagens revisorer fått i uppdrag att granska 
bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2016. 

Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat (9 a §) . Revisorerna ska pröva 
om räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisions
berättelsen. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av revisionsberättelsen. 

2.2 Avgränsning 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk
samhet, främst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrev3. Det innebär att vi planerat 

2 Sveriges Kommuner och Landsting 
3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2016. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den finans
iella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på 
motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i årsredovisningen. övriga 
delar har endast granskats utifrån om informationen är förenligt med de finansiella 
delarna. 

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi förlitat 
oss på de uppgifter kommunalförbundet har erhållit från pensionsadministratören KPA. 
Vi har i vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning. 

2.3 Revisions kriterier 

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer 

- Kommunallag och kommunal redovisningslag 

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

- Interna regelverk och instruktioner 

- Direktionsbeslut 

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

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser förbundsdirektionens årsredovisning. 

Rapporten är saklighetsgranskad av Eva Jonsson, förbundschef, samt Anders Hansson, 
ekonomichef. 

2.5 Projektorganisation 

Granskningen har genomförts av Markus Forsberg, Auktoriserad revisor och Sofia 
Mårtensson, revisor. 

2.6 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudie 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 direktionen beslutade målen. 
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- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen beslutade målen samt 
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. 

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

3 Resultat av granskningen 

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

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rätt
visande bild av förbundets resultat och ställning. 

3.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet "Noter för den samlade verksamheten" att 
redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överens
stämmelse med KRL och RKRs rekommendationer. 

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

Bedömning 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunalförbundet i huvudsak 
efterlever RKRs rekommendationer, dock med följande noteringar: 

Vi har noterat att avskrivningar på investeringar påbörjas först året efter anskaff
ningsår. Avskrivningar bör påbörjas den månad anläggningstillgången tas i bruk. 
Arets avskrivningar är därmed något för låga. Vi bedömer dock ej att detta med
fört något större resultatfel, men rekommenderar ändå förbundet att se över til
lämpad 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 betalat särskild löneskatt i förtid till Skatteverket. Vi rekommenderar 
att förbundet förändrar principen. Vi bedömer dock att årets kostnad i allt väsent
ligt är rättvisande. 

Vi rekommenderar förbundet att komplettera Årsredovisningen med utförligare 
kommentarer om tillämpade redovisningsprinciper. Noteringen kvarstår från 
föregående år. 
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3.3 Balanskrav 
Den avgiftsfinansierade verksamheten omfattas inte av balanskravet. 

Redovisat resultat för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till -0,6 Mkr vilket 
innebär att förbundet inte klarar kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Under
skottet kommer under 2017 att regleras i enlighet med förbundsordningen. 

Enlig nu gällande förbundsordning skall resultat från skattefinansierade verksamheter 
regleras mot respektive medlemskommun. Den redovisningsmässiga hanteringen inne
bär att det belopp som reglerats under året redovisas som en extraordinär post benämnd 
"reglering av resultat" sist i resultaträkningen. För 2016 har fjolårets överskott på -0,7 
Mkr reglerats på detta sätt. 

3.4 Bedömning av förbundsdirektionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 

3.4.1 Bakgrund 
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 direktionen beslutade 
målen. 

3.4.2 Finansiella mål 

Förbundets finansiella mål som fastställdes i budgeten för år 2016 sammanfattas och 
kommenteras punktvis nedan. 

För de skattefinansierade verksamheterna är resultatmålet för 2016 ett noll
resultat. 

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

Bedömning 

Då den skattefinansierade verksamheten gör ett negativt resultat och den avgifts
finansierade verksamheten gör ett positivt resultat har inget av de finansiella målen upp
nåtts 2016. 

Vi anser att det finansiella målet på ett nollresultat inte är ett särskilt lyckat mål för finan
·siell styrning av verksamheten. Vi uppmanar förbundet att ta fram mål som tydligare styr 
verksamheten till att vara ekonomiskt effektiv samtidigt som omfattningen och kvaliteten 
på verksamheten upprätthålls eller förbättras. 

3.4.3 Verksamhetsmål 

Förbundet har i budget för 2016 fastställt sex verksamhetsmål med koppling till god 
ekonomisk hushållning. 
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Av kommuninvånarna ska 75 procent uppleva att de fått ett bemötande i kontak
ten med BKT som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt 
och engagemang. 

Av framtagna utvecklingsplaner satta vid medarbetarsamtal ska 80 procent vara 
uppfyllda. 

Den totala sjukfrånvaron ska minskas med 0,5 procentenheter jämfört med 2015. 

Öka andelen ramavtal med 20 procent under 2016 för att underlätta projekt i 
entreprenadform. 

Högre nyttjandegrad på den egna fordons- och maskinparken. 

Öka resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika processerna. 

Bedömning 

Enligt förbundets uppföljning har inget utav de verksamhetsmässiga målen uppnåtts i sin 
helhet under 2016. Vi delar förbundets uppfattning. 

Vi vill peka på betydelsen av att förbundet använder tydliga och mätbara verksamhets
mässiga mål som bl a 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 förutsätt
ningar och önskad utveckling. 

3.5 Resultaträkning 
Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna 
kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 

Resultatet enligt resultaträkningen uppgår till -0,6 Mkr (föregående år -0,7 Mkr) för de 
skattefinansierade verksamheterna. Underskottet kommer under år 2017 att regleras i 
enlighet med förbundsordningen enligt årsredovisningen. 

Arets överskott från de avgiftsfinansierade verksamheterna (0,2 Mkr) redovisas som en 
skuld till medlemskommunerna, vilket är enligt god redovisningssed. 
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3.5.1 Driftsredovisning per avdelning 

Belopp i Mkr Utfall 2016 

S kattefi na ns ierat 

Gata +0,4 

Park/skog -0,4 

Idrott +0,1 

Lokalvård -0,7 

Surnma skattefinansierat -0,6 

Avgiftsfinansierat 

Återvinning +1,7 

Vatten och avlopp -1,5 

Summa avgiftsfinansierat +0,2 

Budget Avvikelse Utfall 2015 
resultat 

0 +0,4 +1,0 

0 -0,4 -1,6 

0 +Q,1 +.0,5 

0 -0,7 -0,6 

0 -0,6 -0,7 

0 +1,7 +0,7 

0 -1,5 +0,5 

0 +0,2 +1,2 
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3.5.2 Skattefinansierad verksamhet 

Arets resultaträkning visar ett underskott för den skattefinansierade verksamheten med 
-0,6 Mkr. Det är park/skog samt lokalvård som visar negativ avvikelse. Samtliga verk
samheters utfall kommenteras i årsredovisningen. 

Utvecklingen av kostnaderna inom de skattefinansierade verksamheterna åskådliggörs 
i nedanstående tabell: 

Avdelning Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 

Gata 11 70,4 44,7 79,1 '108,0 

Park/skog 17,2 17, 1 17,2 -

Idrott 15,2 14,4 17, 1 -

Lokal- och 41 ,8 40,8 39,0 35,0 
miljöservice 

Summa 144,5 117,0 152,4 14·3,0 

3.5.3 Avgiftsfinansierad verksamhet 

De båda avgiftsfinansierade avdelningarna Avfall & Atervinning samt Vatten & Avlopp 
redovisar ett överskott på 0,2 Mkr. 

Avdelningen för Vatten och avlopp visar ett underskott för helåret 2016 på 1,5 Mkr vilket 
är 1,5 Mkr sämre än budgeterat. 

Resultatet för avdelningen Atervinning uppgår till +1,7 Mkr vilket är 1,7 Mkr bättre än 
budget. 

Resultatet från de avgiftsfinansierade verksamheterna hanterats i årsbokslutet som en 
fordran/skuld gentemot medlemskommunerna vilket är enligt god redovisningssed. Det 
resultat som redovisas i förbundets totala resultaträkning motsvarar därmed den skatte
finansierade verksamheten. 
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3.6 Balansräkning 

Vi har vid vår granskning av balansräkningens poster tagit del av förbundets avstäm
ningar och bilagda underlag. Balansräkningen är i huvudsak uppställd enligt KRL och 
omfattar tillräckliga noter. Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rätt
visande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital utöver kommenterat 
nedan. 

Det finns gamla balanserade intäkter avseende skogsfond om 0,8 Mkr kvar från 
2010 och tidigare. Vi rekommenderar förbundet att upprätta en plan för hur 
pengarna skall användas i framtiden. 

Vi har noterat att det finns flertalet förfallna kundfakturor per balansdagen. Totalt 
är det ca 4, 1 Mkr i fakturor inom den avgiftsfinansierade verksamheten som är 
äldre än 90 dagar. Av dessa är hela ca 3,2 Mkr äldre än 2 år. Vi rekommenderar 
att förbundet utan dröjsmål ser över rutiner för indrivning av skulder och åtgärder 
att vidta för att inte riskera stora kundförluster i framtiden. Noteringen kvarstår 
från föregående år. 

Det finns upplupna intäkter om ca 2,2 Mkr som redovisats netto mot upplupna 
kostnader. Ger för låga fordringar/skulder samt balansomslutning. Ingen 
resultateffekt. 

3.7 Kassaflöde 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes 
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2. 

3.8 lnvesteringsredovisning 
Investeringar görs enbart i inventarier då fastigheter och anläggningar ägs av respektive 
medlemskommun. Förbundet har endast gjort mindre investeringar i inventarier har 
under året. 
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3.9 Övriga iakttagelser vid granskning av årsredovisningen 

3.9.1 Momsredovisning 

Vi har noterat att samtliga fakturor konteras med "Ludvikamoms" vid ankomstregistrering 
och eventuell justering sker ej förens slutattest skett av respektive faktura. Sker ej slut
attest innan momsredovisning upprättas blir momsredovisningen felaktig. Vi rekommen
derar förbundet att se över hanteringen och säkerställa att momsredovisning är korrekt 
varje månad. 

Vi har även noterat att det råder viss oklarhet i exakt vilken ingående moms som ska 
hanteras som "affärsmoms" samt "Ludvikamoms". Förbundet har även ställt frågan till 
Skatteverket men har ännu ej erhållit svar. Vi rekommenderar att uppföljning sker under 
2017 och att förbundet vidtar åtgärder som säkerställer korrekt redovisning av ingående 
moms i framtiden. 

Jo/~ 9-r~ L 
Sofia Mårtensson 
Revisor 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Revisorerna 

Ärendet 

2017-04-06 

Till 

Fullmäktige Lindesbergs kommun 
Fullmäktige Nora kommun 
Fullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Fullmäktige Hällefors kommun 

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inför budget 2017 fått sitt 
anslag minskat med 100 tkr jämfört med budget år 2016. 

Revisorerna framställer härmed om att anslaget ska kvarstå på samma nivå som budget 
2016. 

Bakgrund 
Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), nionde kapitel. Bland annat 
framgår att "Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed 
all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden." Ytterst syftar 
revisionen till att ge kommunfullmäktige underlag till ansvarsprövning av direktionen och 
enskilda förtroendevalda. 

Vi revisorer i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen följer i vårt arbete kommunallagens 
reglering och God revisionssed för kommunal revision. 

Revisionens budget för 2016 var på 435 tkr. Med nuvarande avtal för sakkunnigt biträde 
till revisionen innebär det en budget för fördjupade granskningar om 148 tkr. En fördjupad 
granskning av verksamheten kostar ca 80 tkr. 

I vår revisionsplan för 2017 beskriver vi närmare revisorernas uppdrag och hur vi har för 
avsikt att arbeta. Vår bedömning är att för att kunna uppfylla Kommunallagens krav på 
revisionsinsatser i förbundet bör minst en större fördjupad granskning samt en mindre 
genomföras årl igen. Med nuvarande budgetförslag från Direktionen finns inte tillräckliga 
medel för detta. Detta innebär att vi inte kan utföra vårt uppdrag i tillräcklig omfattning 
enligt lag och god sed. 

Vi vill därför framhålla betydelsen av att revisionen har till sitt förfogande ekonomiska 
medel som möjliggör att vi kan uppfylla vårt granskningsuppdrag och uttala oss i 
ansvarsfrågan med tillfredsställande säkerhet. Därmed kan vi också bidra till utvecklingen 
i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och dess verksamheter. 



Vi vill också påtala att revisorerna uttalar sig i ansvarsfrågan inför respektive fullmäktiges 

prövning av densamma. Revisorerna är utsedda av fullmäktige i medlemskommunerna 

och är inte underställda d irektionen. Revisorernas uppdrag är att granska direktionen. Vi 

vill därför påpeka olämpligheten i att Direktionen fattar beslut avseende revisorernas 

budget. Inte heller detta är förenligt med God Sed då granskat organ inte har att besluta 

om budget för revisionen. Det är fullmäktige som har att besluta om revisorernas budget. 

Revisor 
Linclesbergs kommun 
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Revisor 
Ljusnarsbergs kommun 
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Revisor · 
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Revisor 
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Lindesbergs kommun 


