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Förslag till kommentarer, översiktlig granskning av 
delårsbokslut per 20220831 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att anta förslag till kommentarer gällande översiktlig granskning av 

delårsbokslut per 20220831. 

 

 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört en översiktlig 

granskning av förbundets delårsbokslut per 20220831. I granskningsarbetet har de 

biträtts av konsulter från KPMG.  

 

Syftet med uppföljningen har varit 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. 
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Förslag till kommentarer 
 

 

 
 
Kommentarer till ovan: 
• Förbundet vill separera redovisningstekniska belopp från verksamheternas utfall 

för att kunna säga hur verksamheterna går. 

 

 
 
Kommentarer till ovan: 
• Prognosen visar på att förbundet ej kommer nå våra finansiella mål 
• När det gäller verksamhetsmålet sjukfrånvaro, kommer förbundet som de 

senaste åren, hinna få jämförbara mätvärden, så den kommentarer stämmer ej. 
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Målet ”heltid som norm” är mycket riktigt ej möjlig att nå i nuvarande form.   
Förbundet har några verksamhetsmål som ej kommer mätas p g a avveckling, bl a 
NKI, NMI och medarbetarundersökningar. 

  

 
  
Kommentarer till ovan: 
• Semesterlöneskulden och löneskuld är nämnd ovan 
• Särskild löneskatt redovisas på samma sätt som vi gjort historiskt.  
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Kommentarer till ovan: 
• Interna intäkter och kostnader har ej varit med i tidigare delårsbokslut 

 

 

Kommentarer till ovan:  
• Relevanta kommentarer om förbundets utmaningar 
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Kommentarer till ovan:  
• De politiskt tillsatta revisorerna kommer dessutom göra en riktad 

granskning på uppdelning av tillgångarna 
 
 
 

För ärendet aktuella handlingar 
Revisionsrapport, översiktlig granskning av delårsbokslut per 20220831. 

 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Mattias Sjöberg 

Ekonomichef 
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sammanfattning 
Vi har av de fértroendevalda revisorerna i kommunalférbundet Samhdallsbyggnadsférbundet Bergslagen (SBB) 

fatt i uppdrag att oversiktligt granska delarsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingar som en obligatorisk del av 

revisionsplanen for ar 2022. 

Kommunalférbundets revisorer ska enligt Kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bed6ma om resultatet i 

delarsrapporten ar forenligt med de mal som fullmaktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas 

bedémning av delarsrapporten. 

Vart uppdrag ar att granska delarsrapporten fér att ge revisorerna tillrackligt underlag for sin bedémning. 

Rakenskaperna och delarsrapporten 

De vasentligaste slutsatserna fran granskningen kan sammanfattas enligt féljande: 

- Kommunalférbundet bedriver bade skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter at 

forbundets medlemskommuner. Kommunalférbundets resultat for delaret uppgar till -9,3 mnkr for de 

skattefinansierade verksamheterna och till -1,5 mnkr for de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

- Kommunalférbundet har, likt foregaende ar, valt att inte redovisa forandringen av semesterléneskulden i 

delarsrapporten. Med hansyn tagen till denna hade det redovisade resultatet per 2022-08-31 varit 1,6 mnkr 

hégre. Férandring av l6neskuld fran 2021-12-31 till 2022-08-31 ar inte heller redovisad i delarsrapporten. 

Upplysning om dessa avsteg fran god redovisningssed finns i delarsrapporten. 
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Sammanfattning forts. 

- Férhelaret 2022 prognostiserar férbundet ett resultat for de skattefinansierade verksamheterna pa -13,2 mnkr. 

Helarsprognosen fér de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgar till -11,6 mnkr, med en prognostiserad 

budgetawikelse med -2,1 mnkr inom atervinning och med -14,6 mnkr inom VA. 

- | delarsrapporten saknas en bedémning avseende balanskravsresultatet utifran helarsprognosen. 

Kommunalférbundets prognostiserade balanskravsresultat avseende de skattefinansierade verksamheterna ar 

dock negativt for helaret 2022. Kommunalférbundet prognostiseras saledes inte uppfylla balanskravet. 

Vihar, utéver vad som namns ovan om balansrakningen och resultatrakningen, inte identifierat nagra vasentliga 

felaktigheter i delarsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit nagra omstandigheter som ger oss 

anledning att anse att delarsbokslutet inte, i allt vasentligt, Ar upprattad i enlighet med lagen om kommunal bokf6ring 

och redovisning. 

Underlag férrevisorernas bedémning utifran fullmaktiges mal 

Enligt bestammelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mal och verksamhetsmal som har 

betydelse for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska bedéma om resultatet i delarsbokslutet ar férenligt med 

de av direktionen beslutade malen fér den ekonomiska férvaltningen. 

Vi noterar att direktionen inte gjort nagon sammantagen bedémning av huruvida god ekonomisk hus hallning 

kommer att uppnas. 
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Sammantfattning forts. 

Finansiella mal 
Var sammanfattande bedémning ar att det finansiella malet avseende de skattefinansierade verksamheterna 

sannolikt ej kommer att uppnas 2022. 
Vad galler det finansiella malet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna 4r var bedémning att det inte helt 

gar att utvardera maluppfyllelsen utifran hur malet ar formulerat (odefinierad tidsperiod). Men utifran bakgrunden 

med det stora underskott som prognostiseras fér helaret g6r vi dock bedémningen att det ar osannolikt att malet 

uppnas 2022. 

Verksamhetsmal 
Var sammanfattande bedémning ar att ett av de tre malen inte gar att bedéma i delar eftersom information om 

avseende sjukfranvaron kommer att finnas tillganglig férst under bérjan av 2023. Malet avseende "heltid som norm” 

saknar definierat malvarde, men direktionens bedémning ar att malet troligen inte uppnas. Malet avseende 

kundbemétande anses utga pa grund av planerad aweckling av verksamheten i kommunalforbundet. 

Orebro 2022-10-21 - 

Ann-Christine Bjérnram Evensen Veronica Hedlund Lundgren 

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor 
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Inledning 
Av kommunala bokférings- och redovisningslagen framgar att kommuner ska uppratta minst en delarsrapport som 

ska omfatta en period av minst halften och hégst tva tredjedelar av rakenskapsaret, det vill saga minst sex manader 
och hégst atta manader. Det ar aven den rapport som faller inom ramen for denna period som ska behandlas av 

kommunfullmaktige och som de fértroendevalda revisorerna ska géra en bedémning av. Delarsrapporten ska 

innehalla en 6versiktlig redogérelse fér utvecklingen av verksamhet och resultat sedan féregaende rakenskapsarets 

utgang. 

Kommunalférbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedéma om resultatet i delarsrapporten ar 

forenligt med de mal som fullmaktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedémning av 

delarsrapporten. 

Syite och revisionsfraga 

Granskningen ska besvara féljande revisionsfragor: 

> Har delarsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

>  Arresultaten i delarsrapporten férenliga med de av direktionen faststallda malen for god ekonomisk hushallning, 

det vill saga finns forutsattningar att malen kommer att uppnas? 

Resultatet av var granskning utgér underlag for de fértroendevalda revisorernas utformning av utlatandet till 

medlemskommunernas fullmaktige. 
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Inledning forts. 

Revisionsktiterier 

Granskningen av delarsrapporten omfattar: 

> Oversiktlig granskning av de finansiella delen av delarsrapporten 

> Férvaltningsberattelsens innehall 

> Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet ar forenligt med malen for god ekonomisk 

hushallning, finansiella och verksamhetsmassiga mal. 

Vi har bedémt om delarsrapporten i allt vasentligt foljer: 

>Kommunallag (KL) och kommunal bokférings- och redovisningslag (LKBR) 

> God redovisningssed, definierad av Radet for Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR 

> Interna regelverk och instruktioner 

> Direktionens beslut 

Metod 

Granskningen har genomférts genom: 

> Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delarsrapporten 

> Intervjuer med berérda tjanstepersoner 

> Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi i den omfattning som kravs for att bed6ma om resultatet ar 

forenligt med de av fullmaktige beslutade malen 

> Oversiktlig analys av resultat- och balansrakningen 
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Inledning 
Avgransning 

Var granskning omfattar delarsrapporten per 2022-08-31. 

Var granskning har skett i den omfattning som féljer av god revisionssed i kommunal verksamhet, framst sasom 

denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebar att vi planerat och genomfért den éversiktliga granskningen for att 

med begransad sakerhet férsakra oss att delarsrapporten inte innehaller vasentliga felaktigheter. Granskning har 

sAaledes ej utforts i enlighet med ISA eller ISRE 2410.Granskning har saledes ej utférts i enlighet med ISA, ISRE 2410 

eller den nya standarden fér kommunal rakenskapsrevision som trader i kraft 2023. 

En dversiktlig granskning ar begransad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig pa intervjuer och analyser. De 

granskningsatgarder som vidtas gér det inte mdjligt att sammantaget skaffa en sadan sakerhet kring alla viktiga 

omstandigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullstandig revision utférts. 

Var granskning av redovisningen utgar fran en bedémning av vasentlighet och risk. 

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

| delarsrapporten har vi 6versiktligt granskat resultat- och balansrakning samt tillhGrande noter. Ovriga delar har 

enbart granskats med utgangspunkt fran att informationen ar férenlig med informationen i de finansiella delarna. 

Granskningen av finansiella och verksamhetsmal ar grundat pa den aterrapportering som finns i delarsrapporten. 

Denna rapport sammanfattar framst i awikelseform vara vasentligaste iakttagelser fran granskningen. 
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Inledning forts. 

Ansvarig namnd 

Granskningen avser direktionens delarsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 

medlemskommunernas fullmaktige. 

Rapporten ar faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 
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Forvalthingsberattelsen 

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delarsrapport innehalla en resultatrakning, en balansrakning och en forenklad 
forvaltningsberattelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad forvaltningsberattelsen ska innehalla minimum 
for att motsvara kraven pa en férenklad férvaltningsberattelse. 

Enligt RKR 17 ska vidare uppgift i forvaltningsberattelsen bland annat lAmnas om: 

> Handelser av vasentlig betydelse som intraffat under delarsperioden eller efter dess slut, men innan 
delarsrapporten upprattas. 

> Upplysningar om kommunalférbundets forvantade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifran 
malen om god ekonomisk hushallning. 

> En redovisning av hur helarsprognosen forhaller sig till den budget som faststallts for den l6pande 
verksamheten. 

> En bedémning av balanskravsresultatet utifran helarsprognosen. 

Vi noterar att forbundets férvaltningsberattelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17, bortsett fran att det 
saknas upplysning om kommunalférbundets férvantade utveckling utifran malen om god ekonomisk hushallning 
samt en bedémning av balanskravsresultatet utifran helarsprognosen. 
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Bedomning av fullmaktiges mal med betydelse av 
god ekonomisk hushalining 
Enligt kommunallagens bestammelser ska kommunfullmaktige i budgeten ange finansiella mal och 
verksamhetsmal som har betydelse for god ekonomisk hushallning. | SBBs fall ar det forbundsdirektionen som 
beslutat om mal fér god ekonomisk hushallning. 

Vi noterar att direktionen inte gjort nagon sammantagen bedémning av huruvida god ekonomisk hushallning 

kommer att uppnas. 
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Finansiella mal 

| den av direktionen faststallda budgeten for 2022 finns tva finansiella malsattningar med betydelse for god 
ekonomisk hushallning, ett resultatmal avseende de skattefinansierade verksamheterna och ett resultatmal 
avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna 

Mal faststalla av direktionen Utfall 2022-08-31 Prognosticerat Prognosticerad 

NEU maluppfyllelse   
| Forde skattefinansieradeverksamheternadr = +#/-0.-—-9. 300 tkr | --13200tkr = Bedémning avmAluppfyllelse 
resultatméalet ett nollresultat fore avra kning mot é _ saknas 
medlemskommunerna 

  

For de avgiftsfinansierade ve rksamheterna ar +/-0 -1481 tkr -11565 tkr Bedomning av maluppfyllelse 

malsattningen att 6vertid redovisa ett nollresultat. saknas 

Delarsrapporten saknar upplysning om férbundets prognostiserade maluppfyllelse av de finansiella malen. 

| delarsrapporten anges dock att de skattefinansierade verksamheterna prognostiserar ett stort negativt resultat 
for helaret 2022. Baserat pa foérbundets resultatprognos 4r var bedémning ait det finansiella malet inte kommer 
uppnas for de skattefinansierade verksamheterna. 

Vad galler resultatmalet for de avgiftsfinansierade verksamheterna ar detta mal satt 6ver tid, dar tidsperspektivet 
ar odefinierat. Saledes ar det inte klargjort 6ver vilken tidsperiod som malet ska utvarderas. Ett stort negativt 
resultat prognostiseras dock fér aret. 

Var sammanfattande bedomning ar att det finansiella malet avseende de skattefinansierade verksamheterna 
sannolikt ej kommer att uppnas 2022. 

Vad galler det finansiella malet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna 4r var bedémning att det inte 
helt gar att utvardera maluppfyllelsen utifran hur malet ar formulerat (odefinierad tidsperiod). Men utifran 

bakgrunden med det stora underskott som prognostiseras for helaret gér vi dock bed6mningen att det ar 
osannolikt att malet uppnas 2022. 
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Verksamhetsmal 
| den av direktionen faststalld budgeten for 2022 finns tre gemensamma verksamhetsmal antagna med betydelse 
for god ekonomisk hushallning. 

  
Mal faststalla av direktionen Maltal Utfall 2022-08-31 Prognostiserat Prognostiserad 

helarsutfall maluppfyllelse 

Av kommuninvanarna ska 70% upplevaattdefattett 270%  Ingetutfallangesi Inget prognostiserat Maletkommerattutgdpga 
bemétandeikontaktenmedSBBsomkdnnetecknas _ delarsrapporten utfall angesi _ verksamhetséve rgang. 
avtillganglighet, fortroende, 6ppenhet, respekt och | delarsrapporten 
engagemang, FORE. i] | 

  
  

  

Den totala sjukfranvaron ska ligga lagre 4n jamférbara 6,3% Ingetprognostiserat Maletkommertroligen att 
rikssnittet i procent fér 2022* utfall angesi uppnas 

delarsrapporten 

Forbundet ska erbjuda heltidsomnorm Ingetutfall angesi | Inget prognostiserat Ma let kommer troligen ej att 
delarsrapporten utfall angesi uppnas 

| _ delarsrapporten 

*Enligt budget anges att férbundet ska jamféra sjukfranvaron mot rikssnittetfér 2021. 

Malet avseende kundbemétande saknar prognostiserad maluppfyllelse da malet bedéms utga pa grund av 
planerad verksamhetsévergang. Malet avseende sjukfranvaron gar inte att bedéma enligt var uppfattning per 
delaret eftersom det ar rikssnittet for ar 2022 som anvands som maltal, och den uppgiften kommer inte att 
finnas tillganglig forran i bérjan av 2023.Vi har Aven noterat att det saknas definierat malvarde/ 
utvarderingskriterium for malet "Férbundet ska erbjuda heltid som norm”. Det ar saledes inte klarlagt hur malet 
ska matas/utvarderas. 

Var sammanfattande bedémning 4r att ett av de tre malen inte gar att bedéma i delar eftersom information 
om avseende sjukfranvaron kommer att finnas tillganglig forst under bérjan av 2023. Malet avseende "heltid 
som norm” saknar definierat malvarde, men direktionens bedémning 4r att malet troligen inte uppnas. Malet 
avseende kundbemétande anses utga pa grund av planerad aweckling av verksamheten i kommunalférbundet. 
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Balanskravsresultat 

Ett kommunalférbund ska enligt kommunallagen géra en avstamning av balanskravet och detta ska redovisas i 
férvaltningsberattelsen. 

De avgiftsfinansierade verksamheterna omfattas inte av balanskravet. 

Arsprognosen avseende de skattefinansierade verksamheterna, vilka finansieras med driftbidrag fran 
medlemskommunerna, uppgar till -13,2 mnkr. 

Enligt férbundsordningen skall resultat fran de skattefinansierade verksamheterna regleras mot respektive 
medlemskommun efterféljande ar. Da férbundet ska likvideras Ar det av vasentlighet att det innan bokslutet 
beslutas hur eventuellt underskott 2022 ska regleras. Férbundet uppger att detta ar en prioriterad fraga som 
utreds i samband med likvidationsutredningen. 

| delarsrapporten saknas en bedémning av balanskravsresultatet, men utifran helarsprognosen gor vi 
bedémningen att balanskravet sannolikt inte kommer att uppfyllas. 

Var sammanfattande bed6mning ar att kommunalférbundet inte prognostiseras uppfylla balanskravet for de 
skattefinansierade verksamheterna helaret 2022. 
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Resultatrakning 

Belopp itkr 2022-01-01 - ploy ete ee 2021-01-01 — 

2022-08-31 2022-08-31 Pliya leh Se Be 

4) 

investerings- 

verksamhet   
Verksamhetens nettokostnader . 204676 © ~-66904. ss‘ -48, 666 

Medlemsbidrag (drift- och investeringsbidrag 2022, endast drifts bidrag 2021) 212993 T5220 

75224 75224 74096 (varav driftsbidrag) 

Verksamhetens resultat 8 317 8 317 25 430 

Finansnetto (inkl pensionsforvaltningen) -19098 — -19 098 -15 424 

Resultatefter finansiella poster -10 781 -10781 10 006 

Resultat avgiftsfinansiera deverksamheter 5 -1 481 -1 481 7 670 

Resultatskattefinansieradeverksamheter -9 300 -9 300 2 336 

| siffrorna for 2022-01-01 -2022-08-31 ingar medlemskommunernas bidrag till investeringsverksamhet 
vilket det inte g6r for 2021-01-01 — 2021-08-31. Detta forklarar den stora skillnaden i medlemsbidrag och 
verksamhetens nettokostnader. 
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Resultatrakning forts 
Kommunalférbundet bedriver bade skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter at 
férbundets medlemskommuner. Kommunalférbundets resultat for delaret uppgar till -9,3 mnkr fér de 
skattefinansierade verksamheterna och till -1,5 mnkr for de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Kommunalférbundet har, likt f6regaende ar, valt att inte redovisa férandringen av semesterléneskulden i 
delarsrapporten. Med hansyn tagen till denna hade det redovisade resultatet per 2022-08-31 varit 1,6 mnkr 
hégre. 

Fr helaret 2022 prognostiserar forbundet ett resultat for de skattefinansierade verksamheterna pa -13,2 mnkr. 
Kommunalférbundets arsprognos ar saledes att resultatet kommer att forsamras ytterligare under kvarvarande 
manader for aret, vilket till stor del férklaras av foérvantade mycket héga elkostnader. 

Helarsprognosen for de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgar till -11,6 mnkr, med en prognostiserad 
budgetawikelse med -2,1 mnkr inom atervinning och -14,6 mnkr inom vatten och avlopp. 

Av var 6versiktliga granskning av delarsrapporten har inte framkommit nagra omstandigheter som ger oss 
anledning att anse att kommunalférbundets resultat per 2022-08-31 inte i allt vasentligt ar rattvisande. 
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alansrakning 
Belopp i tkr 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

  
Eget kapital -9 300 2 336 -4 372 

11 

  
Kortfristiga skulder 74 536 35458 | 120533 
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Balansrakning 

Vi har granskat balansrakningen och har inte funnit nagra vasentliga felaktigheter. Vi har dock noterat ett antal 
beloppsmassiga fel i var revision av balansrakningen som kommenteras nedan. Dessa beloppsmassiga fel 
understiger dock vart vasentlighetstal. 

Férbundet klassificerar pensionsatagandet avseende formansbestamd pension fel i balansrakningen. 
Pensionsférpliktelsen avseende formansbestamd pension (11,5 mnkr) ar felaktigt klassificerad som kortfristig 

skuld i balansrakningen. Enligt RKR:s rekommendationer borde detta pensionsatagande klassificeras som en 
avsattning i balansrakningen. Felklassificeringen har ingen resultateffekt. Klassificeringen far inte heller nagon 
stor effekt pa relevanta nyckeltal, eftersom det ar inte paverkar balansomslutningen. Felklassificeringen paverkar 
dock nyckeltalet balanslikviditet. 

Vi har noterat vid granskningen att det finns mindre outredda differenser pa ett antal balanskonton, bland annat 

kundfordringar och leverantérsskulder. Differenserna ar inte vasentliga, men det ar Anda viktigt att differenserna 
reds ut och rattas till. 

Pa grund av systemfel har forbundet ej kunnat ta fram underlag for osakra kundfordringarna per 2022-08-31. Den 
bokférda reserven for osakra kundfordringarna per 2022-08-31 ar densamma som vid arsbokslutet 2021-12-31 
och vi har inte kunnat granska riktigheten i varderingen av kundfordringar. Historiskt sett har dock forbundet haft 

relativt sma kundforluster. 
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Kassaflodesanalys 

Vi har granskat att kassafldesanalysens innehall i allt vasentligt Gverensstammer med motsvarande uppgifter i 

évriga delar av arsredovisningen. Granskningen har inte féranlett nagra noteringar. 
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Redovisningsprinciper 

| delarsrapporten ska enligt RKR R17 samma berakningsmetoder anvandas somi den senaste arsredovisningen 
eller, om dessa principer eller metoder har andrats, en beskrivning av karaktaren pa och effekten av forandringen. 
Upplysningar ska aven lamnas kring sasongsvariationer, cykliska effekter som har paverkan pa verksamheten, 
karaktaren och storleken pa jamf6relsestérande poster, effekten av Andrade uppskattningar och bedémningar 
samt férandringar i vasentliga ansvarsférbindelser. 

| delarsrapporten anges att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i 
6verensstammelse med LKBR och RKRs rekommendationer. 

Nedan anges de vasentliga avsteg fran god redovisningssed som vi noterat i var granskning av delarsrapporten: 

¢ | kommunalférbundets delarsrapport anges att Samhallsbyggnadsforbundet Bergslagen inte redovisar faktisk 
semesterléne- och I6neskuld i delarsbokslutet, vilket Ar ett avsteg fran god 

redovisningssed. Kommunalférbundets faktiska semesterléneskuld per 2022-08-31 ar vasentligt lagre an 
semesterléneskulden i foregaende arsbokslut. Att den faktiska semesterléneskulden 4r lagre i augusti ani 
december hanger samman med ait stora semesteruttag sker under sommarmanaderna. Kommunens princip 
att inte bokf6ra den faktiska semesterléneskulden i delarsbokslutet innebar saledes att resultatrakningen for 
perioden jan-aug belastas med fér héga lo6nekostnader. 

¢ Vihar noterat att forbundet anvander sig av en annorlunda princip for redovisning av sarskild l6neskatt pa 
pensionskostnader. Principen innebar att férbundet redovisar och betalar sarskild l6neskatt i fortid till 
Skatteverket. Vi rekommenderar att férbundet forandrar principen. Vi bedémer dock att periodens kostnad i allt 
vasentligt ar rattvisande. Noteringen kvarstar fran foregaende ar. 

Var bedémning utifran vasentlighetsprincipen ar att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer. 
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Drift- och investeringsredovisning 

Drift- och investeringsredovisningen ingar i delarsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning. 

Vad galler den driftsredovisning som presenteras i kommunalférbundets delarsrapport har vi noterat att det 
saknas upplysning om interna intakter och kostnader. Saledes klargérs inte hur stor andel av de intakter och 

kostnader som redovisats mot verksamheterna i driftsredovisningen som ar interna och hur stor andel som ar 

externa. 

Var sammanfattande bed6mning ar att delarsrapporten i allt vasentligt innehaller de upplysningar som kravs for 
att ge en 6versiktlig beskrivning av kommunalférbundets driftsredovisning, bortsett fran att upplysning om interna 

poster saknas. 

Kommunalf6érbundet presenterar ingen investeringsredovisning Over de investeringar som férbundet genomfért 

under perioden. Kommunalf6rbundet motiverar det med att de endast gér mindre investeringar i fordon och 
inventarier, medan fastigheter och anlaggningar ags av respektive medlemskommun. 

| delarsrapporten finns dock tabeller presenterade 6ver investeringar som kommunalférbundet genomfér for 
medlemskommunernas rakning inom de olika verksamhetsomradena. | tabellerna anges utfallet 2022-08-31, 
investeringsbudget och arsprognos for respektive investeringsprojekt. 
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Ovrigaiakttagelser 

Resultatutveckling och likviditet under 2022 

Resultatutvecklingen under ar 2022 har varit starkt negativ framst pa grund av kraftigt stigande elpriser, men aven 
kostnader for t ex sndérdéjning har 6kat kraftigt. 

Enligt prognos kommer verksamheten totalt att ge ett underskott pa ca 25 mnkr vilket maste tackas upp av 
medlemskommunerna. 

Enligt de prognoser for likviditeten som kommunalf6rbundet har upprattat sa kommer det Aven bli svarigheter att 
klara likviditeten under hésten 2022, och kommunalférbundet haller pa att se 6ver hur likviditetssituationen ska 
kunna lésas. , 

Det ar av mycket stor vikt att detta loses. 

Fragor kring aweckling av verksamheten vid arsskiftet 2022/2023 

Enligt plan ska verksamheten i kommunalf6rbundet avvecklas per 1 januari 2023, och inga driftsbidrag kommer 
att erhallas fran medlemskommunerna under 2023. 

Kommunalférbundet kommer dock fortfarande ha vissa utgifter Aven efter 1 januari 2023. Bland annat finns det 
hyreskontrakt for lokaler som f6rfaller vid senare tidpunkt, och kommunalférbundet kommer att behéva fortsatta 

betala hyra for dem. | de fall anstallda valjer att inte folja med verksamheten som 6verfors till medlems- 
kommunerna sa kommer de fortfarande att vara anstallda av kommunalférbundet under uppsagning. Darmed kan 
l6neutgifter behéva betalas fran kommunalférbundet Aven under 2023. Det ar i dagslaget oklart hur dessa utgifter 
ska kunna regleras da kommunalférbundet inte kommer att ha nagra inkomster under 2023. 
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Ovrigaiakttagelser forts 

Det kommer Aven att kravas relativt omfattande utredning kring hur olika balansposter i kommunalférbundet ska 

fordelas mellan medlemskommunerna vid awecklingen. 

Det har tagits in konsulter som ska ge rad om hur awecklingen ska kunna genomféras pa basta satt sa att den 

fungerar bade likviditets- och balansmassigt. 
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