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Revisorernas redogörelse 2019 
För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska granskas all verk-
samhet som bedrivs inom direktionens verksamhetsområde och då pröva 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. 
Revisorerna har under året granskat NIS-direktivet samt genomfört en uppföljning av 
förbundets åtgärder med anledning av tidigare genomförda revisionsgranskningar. De 
granskningar som ingått i uppföljningen är:  

• Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftskostnader och 
investeringar från år 2015, 

• Granskning av nyckelhantering samt granskning av underhåll inom VA-
verksamheten från år 2016, samt 

• Granskning av uppföljning och kvalitetssäkring av redovisningen från år 2017. 

För att kunna genomföra granskning utifrån God revisionssed i kommunal verksamhet har 
revisorerna tvingats ianspråkta medel utöver tilldelad budget. Detta efter att medel äskats 
men inte beviljats under ett flertal år då resultatet istället varit att revisorerna inte kunnat 
uttala sig i ansvarsfrågan. 2019 har revisorerna beslutat sig för att genomföra granskning i 
enlighet med God sed för att kunna uttala sig.   
Följande revisionsprojekt har genomförts under revisionsåret 2019 och efterhand 
överlämnats till respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna för kännedom. 
Nedan återges i sammanfattande form de iakttagelser som revisorerna gjort i de genomförda 
revisionsprojekten:  

 



  

 

 

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 
per 2019-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  
Resultaträkningen för rapportperioden visar ett underskott från de skattefinansierade 
verksamheterna på -2,0 mnkr. För år 2019 prognostiserar förbundet ett resultat för dessa 
verksamheter på -6,0 mnkr. Det innebär att det finansiella målet för de skattefinansierade 
verksamheterna sannolikt inte kommer att nås. 
Underskottet på -4,6 mnkr från de avgiftsfinansierade verksamheterna har i delårsbokslutet 
tagits upp som en fordran på medlemskommunerna och ingår inte i förbundets totala resultat 
för perioden. Helårsprognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till -3,7 
mnkr. Det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är satt över tid, 
där tidsperspektivet är odefinierat. Någon bedömning av huruvida målet uppnås över tid 
eller ej görs inte i delårsrapporten. Vi vill rekommendera förbundet att definiera vilken 
tidsperiod som avses i resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna i syfte att 
göra målet mätbart.  
Vad avser verksamhetsmålen ser vi positivt på att förbundet i budget för 2019 fastställt sju 
verksamhetsmål. I delårsrapporten görs en bedömning av huruvida två utav dessa mål 
kommer uppnås eller ej. Enligt förbundets bedömning kommer dessa två mål att uppnås. Vi 
har i vår granskning inte noterat något som strider mot förbundets bedömning. Vi noterar 
dock att ett flertal av målen saknar definierade målvärden/utvärderingskriterier. Flera mål är 
inte mätbara vilket gör att det inte är möjligt att utvärdera måluppfyllelsen.   
För övrigt rekommenderar vi förbundet att se över sin princip avseende semesterlöneskulden 
i delårsbokslutet så den överensstämmer med gällande redovisningsregelverk. Vi noterar 
även att förbundet i år har bytt tidpunkt för upprättande av delårsrapporten och att det inte 
finns något beslut från direktionen om att ändra redovisningsperiod.  
Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att kommunalförbundets resultat och 
ställning per 2019-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.  
 
Granskning av NIS-direktivet. 
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört en översiktlig 
granskning av bolagets anpassning till och rutiner för efterlevnad av NIS-direktivet. I 
granskningen har vi biträtts av konsulter från KPMG. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2019.  
Granskningen visar att det saknas formellt beslutade styrande dokument och därtill hörande 
tillämpningsföreskrifter för att efterleva NIS-direktivet. Det saknas även åtgärds- och 
prioriteringsplan för att anpassa verksamheten efter de krav som framställs i NIS-direktivet.  



  

 

 

Som en konsekvens av avsaknaden av styrande dokument avseende informationssäkerheten 
utförs inga kontroller vare sig av SBB eller i Nora och Hällefors kommuner som säkerställer 
någon informationssäkerhet.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi förbundet att:  

— Det säkerställs att SBB tillförs informationssäkerhetskompetens. 

— Det snarast upprättas och införs ett ledningssystem för informationssäkerhet. 
Rimligtvis görs detta inte enbart för att efterleva de krav som NIS-direktivet ställer på 
va-verksamheten. 

— Medlemskommunerna meddelas vilka informationssäkerhetskrav som ställs på de 
tjänster som SBB köper av dem. 

— Köpen från medlemskommunerna regleras i avtal och att efterlevnaden av dessa, efter 
återkommande riskanalys, regelbundet kontrolleras. 

 

Uppföljning av tidigare revisionsgranskningar.  

Revisorerna i Samhälsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört en uppföljning av 
förbundets åtgärder med anledning av tidigare genomförda revisionsgranskningar. I 
granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. Uppdraget ingår i revisionsplan 
för år 2019.  
Syftet med uppföljningen har varit att ge en sammanhållen bild av genomförda projekt. Vi 
har därför följt upp vilka åtgärder som har vidtagits av direktionen med anledning av de 
rekommendationer som revisionen har lämnat. 
De granskningar som ingått i uppföljningen är: 

• Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftskostnader och 
investeringar från år 2015, 

• Granskning av nyckelhantering samt granskning av underhåll inom VA-
verksamheten från år 2016, samt 

• Granskning av uppföljning och kvalitetssäkring av redovisningen från år 2017. 

Utifrån genomförd uppföljning kan vi konstatera att förbundet har vidtagit åtgärder med 
anledning av de rekommendationer som lämnades i samband med granskningarna. 
Granskningen visar dock på att det kvarstår ett arbete för att säkerställa att ändamålsenliga 
åtgärder vidtagits utifrån varje rekommendation.  
 
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 räken-
skaperna 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. 
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 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. 
 
Samtliga revisionsrapporter har insänts under året för yttrande och finns tillgängliga i 
förbundets diarium. 

                                                 
 


