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1

Sammanfattning
Vi har av Räddningstjänsten Dala Mitts (RDM) revisorer fått i uppdrag att översiktligt
granska delårsrapporten per 2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2019.
Revisorer i kommunalförbund ska enligt 12 kap KL 1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som medlemmarnas fullmäktige och direktionen
beslutat (2 §). 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
Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
kommulaförbundets resultat och ställning. Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats
i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

1.2

Resultat och prognos
Förbundets resultat för delåret uppgår till -6,8 mkr, vilket är 1,2 mkr högre än samma
period förra året. Det beror främst på att lägre intäkter, främst inom
sotningsverksamheten och utbildningsverksamheten samt ökade personalkostnader.

1.3

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen för den ekonomiska förvaltningen.

1.3.1

Finansiella mål
Vår bedömning är att resultatet av de finansiella målen i delårsbokslutet inte är
förenliga med vad fullmäktige fastställt då två av de finansiella målen inte har uppnåtts.

1

Kommunallag (2017:725)
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I delårsbokslutet redovisas ett underskott för årets verksamhet med -6,8 mkr. Om man
tar hänsyn till att medlemskommunerna ska täcka årets underskott innebär det att både
målet om soliditet och balanslikviditet uppnås för helåret.
Likviditeten har under de senaste fem åren varit mycket god varför målet om en
likviditet om 6 mkr för 2019 bedöms som lågt.
Balanslikviditeten påverkas av att man i år bruttoredovisar fordringar och skulder på
medlemskommunerna i enlighet med den nya redovisningslagen. Tidigare år har
fordringar och skulder nettoredovisats.

1.4

Mål för verksamheten
Förbundets verksamhetsmål återfinns i dokumentet ”Verksamhetsplan och budget
2019”. Det framgår inte av verksamhetsplanen vilka mål som avses för god ekonomisk
hushållning.
I verksamhetsplanen och budget för 2019 saknas det uppgifter om hur verksamheten
ska följas upp. I delårsrapporten finns redogörs kortfattat utfallet för några av de
målsättningar som beskrivs i Verksamhetsplan och budget 2019.

2

Inledning

2.1

Bakgrund
Vi har av Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) revisorer fått i uppdrag att granska
delårsrapporten för perioden 2019-01-01 - 2019-08-31. Uppdraget ingår i
revisionsplanen 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.
Revisorer i kommunalförbund ska enligt 12 kap KL 2 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som medlemmarnas fullmäktige och direktionen
beslutat (2 a §). Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av
delårsrapporten.
Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), började gälla från och
med 1 januari 2019.
2

Kommunallag (2017:725)
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2.2

Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunalförbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med
kommunallagen, 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 Kommunfullmäktige

2.3

Avgränsning
Granskningen omfattar delårsrapporten 2019-08-31.
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.
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 förbundets 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
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 Fullmäktigebeslut
Vi har även bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
medlemmarnas fullmäktige och direktionen beslutat, 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 fullmäktige beslutade målen
 Stickprovsvis granskat specifikationerna till delårsbokslutet med tillhörande
underlag för avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den
omfattning som krävs som underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål
 Översiktlig analys av resultaträkningen
Granskning har skett av bilagor och specifikationer till delårsrapporten.
För att granska att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, har granskning skett av
fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och
förpliktelser samt innehåll, presentation och läsbarhet.
Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnad av
balanskravet och om resultatet i delårsrapporten är förenlig med de mål för god
ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.
Vidare har vi också inom ramen för granskningen av delårs-rapporten bedömt att
uppdragen från medlemmarnas fullmäktige och direktionen beslutat är fullgjorda.

3

Innehåll i delårsrapport
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslag 13 kap 2 § ska delårsrapporten
innehålla resultaträkning, balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse.
I enlighet med RKRs rekommendation 17 Delårsrapport ska en delårsrapport även
innehålla en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunalförbundets drift- och
investeringsverksamhet.

3.1

Förenklad förvaltningsberättelse
I RKR R 17 Delårsrapport framgår det att den förenklade förvaltningsberättelsen ska
innehålla följande avsnitt:
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 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
fastställts för den löpande verksamheten.
 En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

3.2

Noter
I RKR R 17 Delårsrapport framgår det även att en delårsrapport ska innehålla
upplysningar i not om:
 att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av
förändringen
 säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten
 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
rapportperioden
 förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets
början

3.3

Kommentar
Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
förbundets resultat och ställning.

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.
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I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer
med redovisningspersonal samt översiktlig avstämning av förbundets delårsrapport mot
Rådet för kommunal redovisning gällande rekommendationer.

4.1

Kommentar
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever
RKRs rekommendationer.

5

Mål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige 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 fullmäktige beslutade
målen.
Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål ska följas upp och
kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.
Vi har granskat om:
 Kommunalförbundets uppfyllt de av fullmäktige fattade finansiella mål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning
 Kommunalförbundets uppfyllt de av fullmäktige fattade verksamhetsmål som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning
 Kommunalförbundets har gjort uttalande om målen kommer att uppnås på helår.
 Om det finns avvikelser har vi granskat att det finns en beskrivning av
åtgärdsförslag.

5.1

Finansiella mål
Direktionen beslutade i ett ärende separat från beslut om Verksamhets plan och
budget för 2019 om tre finansiell mål för god ekonomisk hushållning:
Mål

Måluppfyllelse enligt delårsrapporten

Soliditeten ska inte understiga 5 % av
balansomslutningen.

Soliditeten är negativ.

Balanslikviditeten ska vara över 100 %.

Målet har inte uppnåtts.
Balanslikviditeten uppgår till 88 %
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Mål

Måluppfyllelse enligt delårsrapporten
Målet har inte uppnåtts.

Likviditeten ska vara lägst 6 mkr.

Likviditeten uppgår till 12,6 mkr.
Målet har uppnåtts.

5.1.1

Kommentar
Ett finansiellt mål har uppnåtts för perioden och två mål har inte uppnåtts.
I delårsbokslutet redovisas ett underskott för årets verksamhet med -6,8 mkr. Om man
tar hänsyn till att medlemskommunerna ska täcka årets underskott innebär det att både
målet om soliditet och balanslikviditet uppnås för helåret.
Likviditeten har under de senaste fem åren varit mycket god varför målet om en
likviditet om 6 mkr för 2019 bedöms som lågt.
Balanslikviditeten påverkas av att man i år bruttoredovisar fordringar och skulder på
medlemskommunerna i enlighet med den nya redovisningslagen. Tidigare år har
fordringar och skulder nettoredovisats.

5.2

Verksamhetsmål
Förbundets verksamhetsmål återfinns i dokumentet ”Verksamhetsplan och budget
2019”. Det framgår inte av verksamhetsplanen vilka mål som avses för god ekonomisk
hushållning.
I verksamhetsplanen och budget för 2019 saknas det uppgifter om hur verksamheten
ska följas upp. I delårsrapporten finns redogörs kortfattat utfallet för några av de
målsättningar som beskrivs i Verksamhetsplan och budget 2019.

5.2.1

Kommentar
Vad gäller verksamhetsmålen anser vi att det angeläget att direktionen tydliggör i
kommande budget vilka mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning samt
vilka mål som skall uppnås. Vi kan inte uttala oss om måluppfyllelsen i delårsrapporten.

6

Balanskravet
Ett 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. Direktionen ska anta en
åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå förlorad bör åtgärder
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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
de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner, regioner
och kommunalförbund som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras.
Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska
besluta om.
Vi har granskat att:
 Förbundet uppfyller balanskravet
 Det vid eventuellt negativt resultat framgår
kommunalförbundet avser att reglera detta

när och på vilket

sätt

 Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har reglerats
 Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat framgår, i de fall
fullmäktige beslutat om att sådan reglering inte ska ske

6.1

Kommentar
I delårsrapporten finns ett avsnitt om balanskravet där det framgår att om
medlemskommunerna täcker underskottet för år 2019 finns inget underskott att
återställa.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år då tidigare års underskott
har täckts upp av medlemskommunerna.
Vår bedömning är att förbundet kommer att klara balanskravet för helåret.

7

Investeringsredovisning
Enligt RKR R17 Delårsrapport ska delårsrapporten innehålla en översiktlig beskrivning
av förbundets investeringsredovisning.
Vi har granskat att:
 Investeringsredovisningen visar förbundets totala investeringsverksamhet
 Investeringsredovisningen är uppställd enligt god redovisningssed
 Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med bokföring
 Posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkning och
kassaflödesanalys
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 Jämförelse med tidigare år görs
 Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats och
kommenterats
Investeringsobjekt

Aktiveringsdatum

Anskaffningsvärde

Budget

Avvikelse
mot budget

12

Personbil

2019-07-01

2018

288

300

Personbil

2019-07-01

2019

289

300

11

Utalarmeringsutrustning Ludvika

2019-07-01

2018

561

1 000

439

Renovering Björbo räddningsstn

2019-08-01

2016

500

2 100

1 600

Tankbil, Borlänge

2019-08-01

2018

3 884

3 800

-84

Begagnad släckbil, Bjursås

2019-08-01

2018

2 811

1 500

-1 311

Inventarier som övertagits från Ludvika
kommun

2019-08-01

Övriga mindre anläggningsinvesteringar

2019-08-01

2019

134

130

-4

Navigationsprojekt

2019-11-01

2017

682

500

-182

Övertagande av lokaler vid Bysjöns
övningsområde

4 031

-4 031

0

2012
150

14

Höjdfordon

2019

7 100

7 100

Avspärrning säker väg

2019

1 100

1 100

700

129

6-Hjuling

Övriga mindre anläggningsinvesteringar

2019-09-01

2019-12-01

2018

2019

136

571

Terängfordon

2019

200

200

Tankbil, Fredriksberg

2019

3 200

3 200

Släckbil, Grängesberg

2019

4 000

4 000

Övrgt

2019

920

920

27 000

13 113

Summa investeringar

7.1

Budgeterad
år

13 887

Kommentar
Investeringsredovisning ingår i delårsrapporten i enlighet med rekommendationer. Vi
bedömer att driftredovisningen utifrån ovanstående genomgång i all väsentlighet ger en
rättvisande bild av faktiska förhållanden.
I Verksamhetsplan och budget 2019 framgår att budget för 2019 inklusive nya
investeringar i Ludvika uppgår till 17,6 mkr. Utöver det har investeringar genomförts
som beslutades 2017 och 2018. Totalt uppgår genomförda investeringar till 13,9
inklusive övertagna tillgångar från Ludvika kommun som inte ingick i budget. Prognos
för årets investeringar framgår inte av delårsrapporten.

9
© 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

Räddningstjänsten Dala Mitt
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31
KPMG AB
2019-11-05

8

Resultaträkning
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 delårets samtliga externa intäkter och
kostnader
 Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat
Belopp i mnkr

Utfall
2019-08-31

Utfall
2018-08-31

Prognos
2019 per
2019-08-31

Budget
2019

Utfall
2018-12-31

-104 318

-79 931

-150 350

-141 887

-114 129

Förändring i %, jmf med
föregående år

30,5 %

13,4 %

31,7 %

24,3 %

7,0 %

Kommunbidrag

98 107

72 300

145 887

142 887

116 440

Förändring i %, jmf med
föregående år

35,7 %

2,3 %

25,3 %

22,7 %

10,0 %

-606

-432

-1 026

-1 000

-483

-6 817

-8 063

-5 489

0

1 828

Verksamhetens nettokostnader

Finansnetto
Årets resultat

Delårets utfall per 2019-08-31 uppgår till -6,8 mkr och det prognostiserade resultatet för
helåret bedöms till -5,5 mkr. Under 2019 har räddningstjänsten i Ludvika införlivats i
verksamheten. Kostnaderna för verksamheten i Ludvika överstiger budgeterade
kostnader, främst vad gäller personalkostnader. En del av dessa kostnader kommer att
täckas av Ludvika kommun genom fakturering och driftsbidrag.
Verksamhetens intäkter är totalt sett i delårsbokslutet ca 6,7 mkr lägre än budget,
främst vad gäller sotningsverksamheten och utbildningsverksamheten.
Personalkostnaderna är tom augusti ca 3,2 mkr högre än budget. Utfallet i
delårsbokslutet påverkas av ökade lönekostnader i övrigt på grund av byte av
förbundschef och avslutade anställningar men även ökat antal anställda. Det nya
löneavtalet RIB-19 innebär också ökande personalkostnader för deltidsbrandmän.
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Med anledning av att verksamheten i Ludvika tillkommit under året är jämförelser med
föregående år inte relevant. Totalt sett prognostiseras det kostnader som överstiger
budget med 8,5 mkr, en kostnadsökning med 6 %. Kommunbidraget från Ludvika
kommun prognostiseras öka med 3 mkr utöver det tillskott som behövs från samtliga
medlemmar.

9

Balansräkning
Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunalförbundets samtliga tillgångar,
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång
(balansdagen). 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 kommunen 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
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse med föregående årsbokslut.
Kommunalförbundet
Belopp i mnkr

2019-08-31

2018-12-31

Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Redovisad soliditet
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

120 515
-995
negativ
64 452
73 218
88 %

79 905
1 827
2,2 %
30 759
28 496
108 %

Balansomslutningen påverkas av att fordringar och skulder på medlemskommunerna
bruttoredovisas från och med 2019 och att eget kapital ökats med medlemsinsats från
Ludvika kommun med 991 tkr.
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9.1

Kommentar
Balansomslutningen påverkas av att fordringar och skulder på medlemskommunerna
bruttoredovisas från och med 2019.
Delårsbokslutet är väldokumenterat med bokslutsbilagor samt underlag.

10

Kassaflödesanalys
Det finns varken i lagrum eller rekommendationer att ett kommunalförbund behöver
redovisa kassaflödet i sin delårsrapport.
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes
överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.
Förbundet har valt att ha med kassaflödet i sin delårsrapport.
Vi har granskat att:
 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i
övriga delar av årsredovisningen
Sammanställning kassaflödesanalys
Löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Finaniseringsverksamheten
Periodens kassaflöde

10.1

2019-08-31

2018-12-31

10 990
-11 042
992
772

-6 185
-12 856
0
-19 041

Likvida medel vid årets början

11 825

30 866

Likvida medel vid periodens slut

12 597

11 825

Kommentar
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och
investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande
rekommendation samt överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i
årsredovisningen.
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KPMG, dag som ovan

Margareta Sandberg

Linnea Grönvold

Auktoriserade revisorer

Kommunal yrkesrevisor

13
© 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

