
Tjänsteskrivelse 

Till Direktionen för Nerikes Brandkår 

Diarienummer:  

   Datum: 2019-10-22 

 

 

Revisionsrapport Delårsbokslut 2019-07-31 
 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta  

 Att godkänna revisorernas granskningsrapport avseende delårsrapporten och lägga den till 

handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna har med stöd av sakkunnig revisor från KPMG gjort en översiktlig granskning av 

förbundets delårsrapport. Granskningen visar att delårsrapporten är upprättad enligt lag och god 

redovisningssed samt i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Nerikes Brandkårs ekonomiska 

resultat under perioden januari-juli 2019. 

Vidare anser revisorerna att alla de finansiella målsättningarna vid årets slut, baserat på 

helårsprognosen inte kommer att uppnås. Det är oklart om de verksamhetsmässiga målen kommer 

att uppnås vid årets slut.  

 

Bilagor 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Revisionsrapport 

 

 

 

Per-Ove Staberyd   Helena Luthman 

Brandchef    Ekonomichef 





 

© 2019 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 

 
Document classification: KPMG Public 

Översiktlig granskning 
av delårsrapport per 
2019-07-31 
 
Revisionsrapport 

Nerikes Brandkår 

 
 

KPMG AB 

2019-09-13 

Antal sidor 16 

 

 



 

 

Nerikes Brandkår 
 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-07-31 

KPMG AB 

 2019-09-13 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 1 

1.1 Delårsrapporten 1 

1.2 Resultat och prognos 1 

1.3 Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål 2 

1.3.1 Finansiella mål 2 

1.3.2 Verksamhetsmål 2 

2 Inledning 3 

2.1 Bakgrund 3 

2.2 Syfte och revisionsfråga 3 

2.3 Avgränsning 3 

2.4 Revisionskriterier och metod 4 

2.5 Ansvarig nämnd 5 

2.6 Projektorganisation/granskningsansvarig 5 

3 Innehåll i delårsrapport 5 

3.1 Förenklad förvaltningsberättelse 5 

3.2 Kommentar 6 

4 Redovisningsprinciper 6 

4.1 Kommentar 7 

5 Mål för god ekonomisk hushållning 8 

5.1 Finansiella mål 8 

5.1.1 Kommentar 10 

5.2 Verksamhetsmål 10 

5.2.1 Kommentar 11 

6 Balanskrav 11 

6.1 Kommentar 12 

7 Resultaträkning 12 

7.2 Kommentar 14 

8 Investeringsredovisning 14 

8.1 Kommentar 14 

9 Balansräkning 15 

9.1 Kommentar 15 
 



 

 1 
 

© 2019 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 

 
Document classification: KPMG Public 

Nerikes Brandkår 
 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-07-31 

KPMG AB 

 2019-09-13 

1 Sammanfattning 
Vi har av revisorerna i kommunalförbundet Nerikes Brandkår fått i uppdrag att översiktligt 
granska delårsrapporten per 2019-07-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet 
i delårsrapporten är förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat. 
Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

1.1 Delårsrapporten 
 

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständig-
heter som ger oss anledning att anse att kommunalförbundets resultat och ställning per 
2019-07-31 inte i allt väsentligt är rättvisande. Delårsrapporten har i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

1.2 Resultat och prognos 
Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till -1,5 mnkr, vilket är 1,4 mnkr högre 
än samma period föregående år. Det beror främst på att förbundet 2018 belastades med 
stora kostnader till följd av många omfattande skogsbränder under perioden, vilket inte 
aktualiserats 2019.  

Kommunalförbundet prognos för helåret uppgår till -1,3 mnkr, medan budgeterat resultat 
för 2019 uppgår till +0,7 mnkr. Kommunalförbundet prognostiseras därmed uppvisa ett 
budgetunderskott med 2,0 mnkr för 2019. Den prognostiserade budgetavvikelsen beror 
främst på ökade pensionskostnader. Samtidigt finns en större positiv budgetavvikelse i 
form av en finansiell intäkt vid inlösen av en kapitalplacering.  

Kommunalförbundets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar beräknas 
vara negativt och uppgå till -1,5 mnkr för helåret. I balanskravsutredningen har hänsyn 
tagits till prognostiserade realisationsvinster på maskiner och inventarier.  

Kommunalförbundet har sedan år 2009 en öronmärkning som återfinns inom eget 
kapital, Balansfond 09. Öronmärkningen består av ett överskott som uppkom 2009 då 
en återföring av avsatta pensionsmedel genomfördes i redovisningen. Återföringen var 
en följd av att beräknad pensionsålder höjdes i pensionsskuldsberäkningen. Syftet med 
Balansfond 09 var att den skulle användas för att reglera framtida negativa resultat som 
orsakas av oförutsedda pensionskostnader. Vid ingången av 2019 uppgick Balansfond 
09 till 5,0 mnkr. I och med att årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar 



 

 2 
 

© 2019 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 

 
Document classification: KPMG Public 

Nerikes Brandkår 
 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-07-31 

KPMG AB 

 2019-09-13 

är negativt och underskottet är hänförligt till ökade pensionskostnader har förbundet 

tänkt använda Balansfond 09 för att täcka upp för detta underskott på 1,5 mnkr. Årets 

prognostiserade balanskravsresultat beräknas således uppgå till 0 mnkr, tack vare 
ianspråktagande av öronmärkningen inom eget kapital.  

1.3 Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål  
Enligt bestämmelser i kommunallagen1 ska förbundsdirektionen i budgeten ange finan-
siella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av direk-
tionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 

1.3.1 Finansiella mål 

I den av direktionen fastställda budgeten för 2019 finns fyra finansiella målsättningar 
med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vad avser förbundets redogörelse för 
uppfyllelsen av de finansiella målen framgår att det i dagsläget ser ut som att endast två 
utav de fyra målen kommer kunna infrias. Dels prognostiseras målet som avser 
förbundets hushållning av sina resurser inte att uppfyllas. Målet är att verksamhetens 
nettokostnad ska understiga medlemsbidraget, vilket det inte bedöms göra 2019. 
Samtidigt bedöms inte heller självfinansieringsmålet avseende investeringarna att upp-
fyllas 2019. För att kunna finansiera höstens investeringar kan det därför bli aktuellt att 
sälja av värdepapper som förbundet placerat delar av sin överskottslikviditet i.   

1.3.2 Verksamhetsmål 
I den av direktionen fastställda budgeten för 2019 finns två verksamhetsmässiga mål 
med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att resultatet utav verk-
samhetsmålet som avser personalomsättning är förenligt med vad direktionen fastställt.  
Vad gäller det andra verksamhetsmålet som avser tryggad materialförsörjning är det 
oklart huruvida målet kommer uppnås 2019. Förbundet har inte kunnat prognostisera 
måluppfyllelsen i delårsrapporten eftersom det i nuläget är ovisst hur långt förbundet 
kommer med detta projekt under hösten.  

                                                
1 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Vi har av revisorer i kommunalförbundet Nerikes Brandkår fått i uppdrag att granska 
delårsrapporten för perioden 2019-01-01 - 2019-07-31. Uppdraget ingår i revisions-
planen för år 2019. Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna 
underlag för sin bedömning. 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommunalförbund ska 
upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst 
två tredjedelar av räkenskapsåret. Det är även den rapport som faller inom ramen för 
denna period som ska behandlas av direktionen och som revisorerna ska göra en 
bedömning av.  

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet 
i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), började gälla från och 
med 1 januari 2019. 

2.2 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

 Kommunalförbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunal-
lagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och landsting 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till direktionen 

2.3 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2019-07-31. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL och Skyrev. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
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Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning 
av direktionens finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och 
riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser.  

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 delårsrapporten och vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen 
över kommunalförbundets kostnader och intäkter. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

2.4 Revisionskriterier och metod 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

 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 delårsrapporten är förenligt med de av direktionen 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  

Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 

 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 

 Stickprovsvis granskat specifikationerna till delårsbokslutet med tillhörande 
underlag för avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den om-
fattning som krävs som underlag för bedömning av direktionens finansiella mål 

 Översiktlig analys av resultaträkningen 
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2.5 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser delårsrapporten som enligt Kommunallagen ska behandlas av 
förbundsdirektionen.  

Rapporten är saklighetsgranskad av ekonomichefen. 

2.6 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har genomförts av Sofia Mårtensson, auktoriserad revisor 

 

3 Innehåll i delårsrapport 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslag 13 kap 2 § ska delårsrapporten inne-
hålla resultaträkning, balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse.  

I enlighet med RKRs rekommendation 17 Delårsrapport ska en delårsrapport även inne-
hålla en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunalförbundets drift- och 
investeringsverksamhet. 

3.1 Förenklad förvaltningsberättelse 
RKR R 17 Delårsrapport har med att den förenklade förvaltningsberättelsen ska inne-
hålla följande avsnitt:  

 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter 
dess slut, men innan delårsrapporten upprättas. 

 Upplysningar om kommunalförbundets förväntade utveckling avseende 
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 

 En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fast-
ställts för den löpande verksamheten. 

 En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. 

 

RKR R 17 Delårsrapport skriver vidare att en delårsrapport ska innehålla upplysningar 
om:  

 att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårs-
rapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller 
metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av föränd-
ringen 

 säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten 
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 karaktären och storleken på jämförelsestörande och extraordinära poster samt 
deras effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat 

 effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under 
tidigare räkenskapsår, om de har en väsentlig effekt på den aktuella rapport-
perioden 

 förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets 
början   

3.2 Kommentar 
 
Förvaltningsberättelsen innehåller de delar som beskrivits ovan. 
 
I avsnittet ”Redovisningsprinciper” anges de redovisningsprinciper som tillämpats i 
delårsbokslutet. Det är samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som 
tillämpades i senaste årsredovisningen, förutom en mindre förändring i beräkningen av 
internt schablonpåslag för sociala avgifter på lönekostnader. 
 
Kommunalförbundet har inga ändrade uppskattningar eller bedömningar med väsentlig 
effekt på aktuell rapportperiod. Kommunalförbundet har inte heller några förändringar 
vad gäller ansvarsförbindelser.  
 
I stycket ”Jämförelser mot föregående år” anges att 2018 var ett extremår pga. före-
komsten av flera omfattande skogsbränder, vilket påverkade såväl förbundets intäkter 
som kostnader föregående år. Inga händelser eller transaktioner som bedömts vara 
jämförelsestörande har dock identifierats under januari – juli 2019.  
 
Delårsrapporten för Nerikes Brandkår bedöms utifrån ovanstående innehålla de upp-
lysningar som framgår av RKR R 17 Delårsrapport.  

 

4 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett 
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
kommunal bokförings- och redovisningslagen och Rådet för kommunalredovisnings 
rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer 
med redovisningspersonal samt översiktlig avstämning av kommunalförbundets delårs-
rapport mot Rådet för kommunal redovisning gällande rekommendationer.  
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4.1 Kommentar 
 
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunalförbundet i huvudsak 
efterlever redovisningslag och RKRs rekommendationer. Vi har dock noterat att Nerikes 
Brandkår inte efterlever kommunal redovisningslag vad gäller värderingen av kortfristiga 
placeringar som saknar fastställda löptider.  
 
Från och med 2019 gäller en ny lag om kommunal bokföring- och redovisning (LKBR). 
En nyhet i kommunal redovisningslag avser värderingen av finansiella instrument.  Enligt 
7 kap. 6 § LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller 
värdestegring värderas till verkligt värde, dvs. till sitt marknadsvärde på balansdagen. 
Enligt 7 kap. 7 § finns dock vissa finansiella instrument som inte ska värderas till verkligt 
värde. Bl.a. får finansiella instrument som innehålls till förfall inte värderas till verkligt 
värde.  
 
Nerikes Brandkår har ett antal kortfristiga placeringar för att värdesäkra sin överskotts-
likviditet. Avsikten med huvuddelen av dessa placeringar är att dem ska innehas av 
förbundet till dess att deras förfallotid löper ut. Värderingen av de kortfristiga placeringar 
som förbundet har för avsikt att inneha tills de förfaller ska ske enligt lägsta värdets 
princip, dvs. dem ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen. Denna redovisningsprincip tillämpar Nerikes Brandkår.  
 
Förbundet innehar även ett mindre antal placeringar som saknar fastställda löptider. 
Dessa kortfristiga placeringar bör enligt kommunal redovisningslag värderas till verkligt 
värde. Det innebär att värderingen av placeringarna ska ske till verkligt värde även i de 
fall då det verkliga värdet överstiger anskaffningsvärdet på balansdagen. Nerikes 
Brandkår har dock valt att även värdera de placeringar som saknar fastställda löptider 
enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen. Den tillämpade redovisningsprincipen är inte i enlighet med 
kommunal redovisningslag.  
 
Om de kortfristiga placeringar som saknar fastställda löptider hade värderats till verkligt 
värde i delårsbokslutet hade periodens resultat ökat med 0,6 mnkr. Denna resultat-
förbättring hade avsett en finansiell intäkt i form av orealiserade vinster på finansiella 
omsättningstillgångar.   
 
Vi rekommenderar kommunalförbundet att se över sin värdering av kortfristiga place-
ringar som saknar fastställda löptider så att den är i överensstämmelse med god redo-
visningssed.  
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5 Mål för god ekonomisk hushållning 
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 delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade 
målen. 

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

Vi har granskat om:  

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

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

 Kommunalförbundet har gjort uttalande om målen kommer att uppnås på helår. 

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

5.1 Finansiella mål 
 

I den av direktionen fastställda budgeten för 2019 finns fyra finansiella målsättningar 
med betydelse för god ekonomisk hushållning. 
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Nedan framgår kommunalförbundets bedömning av måluppfyllelsen (texterna är ej exakta 
citat). 

 

Mål fastställda av direk-
tionen 

Måltal  Utfall   
19-07-31 

Prognostiserad 
måluppfyllelse enligt 
delårsrapport 

Verksamhetens nettokostnad 

ska understiga medlems-

bidraget, (verksamhetens 

nettokostnad/medlemsbidrag) 

<100 % 100,5 % Förbundets helårsprognos 

är att verksamhetens 

nettokostnader kommer 

överstiga medlems-

bidraget (100,3 %). 

Helårsprognosen är 

således att målet inte 
kommer uppnås. 

Förmögenheten ska inte ur-
holkas, årlig avkastning på 
finansiella tillgångar ska över-
stiga inflationen mätt som 
statslåneräntan (SLR) +0,5 % 
 

>0,70 % 4,8 % Förbundets helårsprognos 

är att målet kommer 
uppnås. 

Investeringarnas självfinansie-
ringsgrad ska överstiga 100 %, 
dvs. finansieras med egna 
medel. Självfinansierings-
graden mäts som den löpande 
verksamhetens kassaflöde i 
relation till totalt kapitalbehov.  

>100 % 883 % Förbundets prognos är att 

stora investeringar 

kommer äga rum under 

hösten och att hela 

investeringsbudgeten på 

18,2 mnkr kommer 

förbrukas. Därför bedömer 

förbundet att målet inte 
kommer uppnås.  

Det egna kapitalet bör minst 
motsvara den kommunala 
självrisken för den största 
medlemskommunen.  

Örebro 

kommuns 

självrisk 

2019: 6,0 

mnkr 

12,9 mnkr Förbundets helårsprognos 

är att målet kommer upp-
nås. 
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5.1.1 Kommentar 
Vad avser förbundets redogörelse för uppfyllelsen av de finansiella målen framgår att 
det i dagsläget ser ut som att endast två utav de fyra målen kommer kunna infrias. Dels 
prognostiseras målet som avser förbundets hushållning av sina resurser inte att upp-
fyllas. Målet är att verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget, vilket 
det inte bedöms göra 2019. Samtidigt bedöms inte heller självfinansieringsmålet 
avseende investeringarna att uppfyllas 2019. För att kunna finansiera höstens investe-
ringar kan det därför bli aktuellt att sälja av värdepapper som förbundet placerat delar av 
sin överskottslikviditet i.   

5.2 Verksamhetsmål 
I den av direktionen fastställda budgeten för 2019 finns två verksamhetsmässiga mål 
med betydelse för god ekonomisk hushållning. 

 

Resultatmått Måltal Utfall 
19-07-31 

Prognostiserad målupp-
fyllelse enligt delårs-
rapport  

Personalomsättningen 
avseende RIB-anställd 
personal (räddningspersonal i 
beredskap) ska understiga 10 
%. 

Max 10 % 6 % Förbundets helårs-
prognos är att målet 
kommer uppnås. 

Trygga materialförsörjningen i 
samband med resurskrävande 
insatser. En plan skall upp-
rättas som anger Nerikes 
Brandkårs behov av förstärk-
ningsresurser och storlek på 
materialdepå. Planen skall 
ange ambitionsnivå och 
kostnad för att uppnå denna 
nivå inom skogsbrand, över-
svämning och övriga 
händelser. 

Genomföra 
kartläggning 
och ta fram 
besluts-
underlag 

 En inventering ska ske 
under hösten. Det är dock 
oklart hur långt förbundet 
kommer hinna innan års-
skiftet. Förbundet har 
därför inte kunnat 
bedöma huruvida målet 
kommer uppnås eller ej.  
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5.2.1 Kommentar 
I den av direktionen fastställda budgeten för 2019 finns två verksamhetsmässiga mål 
med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att resultatet utav verk-
samhetsmålet som avser personalomsättning är förenligt med vad direktionen fastställt.  
Vad gäller det andra verksamhetsmålet som avser tryggad materialförsörjning är det 
oklart huruvida målet kommer uppnås 2019. Förbundet har inte kunnat prognostisera 
måluppfyllelsen i delårsrapporten eftersom det i nuläget är ovisst hur långt förbundet 
kommer med detta projekt under hösten. 

 

6 Balanskrav 
En kommun 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. Förbundsdirektionen ska anta en 
åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå förlorad bör åtgärder 
sättas in så fort som möjligt. Enligt prop. 2003/04:105 bör det åtminstone översiktligt i 
delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet. 

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av 
reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravs-
justeringar är negativt. I de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som direktionen ska 
ha besluta om ska framgå hur eventuell reserv ska hanteras.  

Vi har granskat att:  

 Kommunalförbundet uppfyller balanskravet  

 Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket sätt kommunal-
förbundet 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 direk-
tionen beslutat om att sådan reglering inte ska ske 
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Prognostiserat balanskravsresultat (tkr) 
 

2019 

Årets resultat  -1 271 

Avgår: Realisationsvinster vid försäljning av anläggnings-

tillgångar 

-250 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1 521 
Reglering mot balansfond inom eget kapital, pensionsreserv 1 521 

Årets balanskravsresultat 0 

 

Kommunalförbundet har tidigare år satt av medel till en resultatutjämningsreserv, RUR, 
vilken uppgår till 0,6 mnkr. 

6.1 Kommentar 
Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt kommunallagen i 
förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten står det att kommunalförbundets prognosti-
serade balanskravsresultat uppgår till -1,5 mnkr för helåret. I balanskravsutredningen 
har hänsyn tagits till prognostiserade realisationsvinster på maskiner och inventarier.  

Kommunalförbundet har sedan år 2009 en öronmärkning som återfinns inom eget 
kapital, Balansfond 09. Öronmärkningen består av ett överskott som uppkom 2009 då 
en återföring av avsatta pensionsmedel genomfördes i redovisningen. Återföringen var 
en följd av att beräknad pensionsålder höjdes i pensionsskuldsberäkningen. Syftet med 
Balansfond 09 var att den skulle användas för att reglera framtida negativa resultat som 
orsakas av oförutsedda pensionskostnader. Vid ingången av 2019 uppgick Balansfond 
09 till 5,0 mnkr. I och med att årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar 
är negativt och underskottet är hänförligt till ökade pensionskostnader har förbundet 

tänkt använda Balansfond 09 för att täcka upp för detta underskott på 1,5 mnkr. Årets 

prognostiserade balanskravsresultat beräknas således uppgå till 0 mnkr, tack vare 
ianspråktagande av öronmärkningen inom eget kapital.  

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

 

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

Vi har översiktligt granskat att:  
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 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR  

 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar delårets samtliga externa intäkter och 
kostnader  

 Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat  

 

  
Belopp i tkr 

Utfall 
2019-07-31 

Utfall 
2018-07-31 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Prognosti
-serad 

budget-
avvikelse 

Verksamhetens netto-
kostnader 

-101 736 -101 200 -171 138 -173 995 -2 857 

Förändring i %, jmf med 
föregående år 

0,5 % 6,6 % 2,7 % 4,4 %  

Medlemsbidrag, inkl. 
hyresbidrag 

101 206 98 246 173 505 173 505 +/-0 

Förändring i %, jmf med 
föregående år 

3,0 % 6,3 % 3,0 % 3,0 %  

Finansnetto inkl. 
pensionsförvaltning 

-967 46 -1 707 -781 +926 

Resultat -1 497 -2 908 660 -1 271 -1 931 
Verksamhetens netto-
kostnad inkl. finansnetto 
i relation till medlems-
bidrag 

101,5 % 103,0 % 99,6 % 100,7 %  

 

Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till -1,5 mnkr, vilket är 1,4 mnkr högre 
än samma period föregående år. Det beror främst på att förbundet 2018 belastades med 
stora kostnader till följd av många omfattande skogsbränder under perioden, vilket inte 
aktualiserats 2019.  

Kommunalförbundet prognos för helåret uppgår till -1,3 mnkr, medan budgeterat resultat 
för 2019 uppgår till +0,7 mnkr. Kommunalförbundet prognostiseras därmed uppvisa ett 
budgetunderskott med 2,0 mnkr för 2019. Den prognostiserade budgetavvikelsen beror 
främst på ökade pensionskostnader. Samtidigt finns en större positiv budgetavvikelse i 
form av en finansiell intäkt vid inlösen av en kapitalplacering.  
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7.2 Kommentar 
 
Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständig-
heter som ger oss anledning att anse att kommunens resultat per 2019-07-31 inte i allt 
väsentligt är rättvisande. 

 

8 Investeringsredovisning 
Enligt RKR R17 Delårsrapport sak delårsrapporten innehålla en översiktlig beskrivning 
av kommunalförbundets investeringsredovisning.  

Vi har granskat att:  

 Investeringsredovisningen visar kommunalförbundets totala investerings-
verksamhet  

 Investeringsredovisningen är uppställd enligt god redovisningssed  

 Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med bokföring  

 Posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkning  

 Jämförelse med tidigare år görs  

 Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats och kommen-
terats  

 

I delårsrapporten finns ett avsnitt om investeringar. Av redovisningen framgår att det 
under perioden har gjort investeringar med 1,2 mnkr. Enligt budget för helåret ska 
årets investeringar uppgå till 18,2 mnkr. Det innebär att endast 6 % av årets budgeterade 
investeringar har genomförts under årets första sju månader. Förbundets prognos är 
dock att stora investeringar kommer äga rum under hösten och att hela investerings-
budgeten på 18,2 mnkr kommer förbrukas 2019. 
 

8.1 Kommentar 
Investeringsredovisning ingår i delårsrapporten i enlighet med rekommendationer. Vi 
bedömer att investeringsredovisningen utifrån ovanstående genomgång i all väsentlighet 
ger en rättvisande bild av faktiska förhållanden. 
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9 Balansräkning 
Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunalförbundets samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för redovisningsperiodens utgång 
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.  

Vi har översiktligt granskat att:  

 Balansräkningen är uppställd enligt LKBR  

 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör kommunal-
förbundet 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  

 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning  

 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med resultaträkningen  

 

Belopp i tkr 2019-07-31 2018-12-31 

Balansomslutning 124 901  122 157  

Redovisat eget kapital 12 886  14 384  

Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse 12 866  14 384  

Redovisad soliditet 10 % 12 % 
Soliditet med hänsyn till ansvarsför-
pliktelse 

10 % 12 % 

Omsättningstillgångar 67 374 61 938  

Avsättningar 89 585  84 788  

Långfristiga skulder 0  0  

Kortfristiga skulder 22 430  22 985  

Balanslikviditet 300 % 269 % 

 

9.1 Kommentar  
Till väsentliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer bifogats. 

I samband med revisionen noterades att förbundet missat att redovisa särskild löneskatt 
på avgiftsbestämd ålderspension för innevarande år och att bokförd skuld således var 
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för låg. Kommunalförbundet har korrigerat för detta och i delårsbokslutet är reserve-
ringen av särskild löneskatt på den avgiftsbestämda ålderspensionen beaktad.  
Resultatet för perioden belastas med ca 1,3 mnkr avseende uppbokningen av den 
särskilda löneskatten.  

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständig-
heter som ger oss anledning att anse att kommunens ställning per 2019-07-31 inte i allt 
väsentligt är rättvisande. 

 

 

KPMG, dag som ovan  

 

Sofia Mårtensson        

Auktoriserad revisor     
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