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Förslag till kommentarer, revisionsrapport gällande 
granskning av bokslut och årsredovisning 2021 
 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att lämna nedan kommentarer, som svar på revisorernas synpunkter 
gällande granskning av bokslut och årsredovisning 2021.  

 
Beskrivning av ärendet 
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av 
förbundets årsredovisning. I granskningsarbetet har revisionen biträtts av konsulter från 
KPMG. 

Kommentarer till revisorernas (KPMG) rekommendationer: 

Revisorers rekommendationer SBB:s kommentarer 

Finansiella mål  
Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet 
avseende de skatte-finansierade verksamheterna inte har 
uppnåtts 2021. Vad gäller det finansiella målet avseende de 
avgiftsfinansierade verksamheterna är vår bedömning att det inte 
går att utvärdera måluppfyllelsen  
utifrån hur målet är formulerat.  
Verksamhetsmål  
Vår sammanfattande bedömning är att vi inte har kunnat bedöma 
om resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga målen, 
utifrån hur målen är formulerade och hur mätningen görs. 

  
 

2.2 Redovisningsprinciper  
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" 
att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed 
med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s 
rekommendationer.  
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens 
redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, 
mot RKRs gällande rekommendationer.  
Vår bedömning är att kommunalförbundet i huvudsak efterlever 
RKRs rekommendationer, dock med vissa avsteg vilka 
kommenteras nedan.  
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Vi har noterat att avskrivningar på investeringar påbörjas först 
året efter anskaffningsår. Avskrivningar bör påbörjas den månad 
anläggningstillgången tas i bruk. Vi bedömer dock inte att detta 
medfört något större resultatfel, men rekommenderar ändå 
förbundet att se över tillämpad 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 betalar särskild löneskatt i förtid till Skatteverket. Vi 
rekommenderar att förbundet förändrar principen. Vi bedömer 
dock att årets kostnad i allt väsentligt är rättvisande. Noteringen 
kvarstår från föregående år. I syfte att säkerställa att kommunal-
förbundet följer lag och rekommendationer samt att tillämpade 
redovisningsprinciper anges i årsredovisningen rekommenderar vi 
kommunal-förbundet att årligen dokumentera en egen 
avstämning av tillämpade principer mot gällande 
rekommendationer.   

Revisionen har tidigare påpekat 
om att avskrivningarna inte 
påbörjas samma månad som de 
aktiveras. Kommunalförbundet 
väljer att aktivera dem årsvis då vi 
knappt har några investeringar.  
  
Denna påpekan har funnits 
tidigare år. Kommunalförbundet 
överväger att ändra redovisningen 
i samband med att 
kommunalförbundet läggs ner och 
en ny nämnd ska bildas.  
 
 
Ny påpekan. Kommunalförbundet 
börjar jämföra detta internt men 
denna tas ej med i 
årsredovisningen). 

2.4.1 Finansiella mål  
I den av direktionen fastställda budgeten för 2021 finns två 
finansiella målsättningar med betydelse för god ekonomisk 
hushållning, ett resultatmål avseende de skattefinansierade 
verksamheterna och ett resultatmål avseende de 
avgiftsfinansierade verksamheterna.  
 
Bild/tabell 
 
De skattefinansierade verksamheterna uppvisar ett negativt 
resultat för året. Resultatmålet om ett nollresultat för de 
skattefinansierade verksamheterna uppnås därför inte 2021.  
 
De avgiftsfinansierade verksamheterna visar för avfall- och 
återvinning ett negativt resultat på -1,6 mnkr och för VA ett 
överskott på 2,7 mnkr. Vad gäller resultatmålet för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna är detta mål satt över tid, där 
tidsperspektivet är odefinierat. Således är det inte klargjort över 
vilken tidsperiod som målet ska utvärderas.  
Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet 
avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har 
uppnåtts 2021. Vad gäller det finansiella målet avseende de 
avgiftsfinansierade verksamheterna är vår bedömning att det inte 
går att utvärdera måluppfyllelsen utifrån hur målet är formulerat. 
Vi rekommenderar förbundet att tydliggöra målet för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna genom att definiera vilken 
tidsperiod som avses för att göra målet mätbart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunalförbundet är 
underfinansierat med cirka 1,5 
miljoner kronor för vinter-
väghållningen samtidigt som vi har 
svårt att påverka hur mycket det 
snöar. Resultatmålet haltar 
därmed.  
 
Detta beror på att målet är att 
resultatet ska vara 0 över tid. Vi 
använder oss av en långsiktigt plan 
(Sweco-modellen) som visar på 
resultatutveckling de kommande 
15 åren och hur dessa resultat 
balanseras med VA- fonder (en 
fond per kommun). Årsresultaten 
under denna 15-årsperiod kan 
variera, de behöver inte vara 0 
efter 3-5 år men målet är alltid att 
resultatet ska vara nära 0 över tid. 
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2.4.2 Verksamhetsmål forts 
 
Bild/tabell 
 
Vad gäller målet att förbundet ska erbjuda heltid som norm så 
framgår inte i målbeskrivningen hur måluppfyllelsen ska mätas. 
Förbundet har utgått från andel utannonserade tjänster som 
avser heltid, och då 25 av 26 tjänster (96%) avser heltid bedöms 
målet uppnås. Även målet att sjukfrånvaron ska ligga under det 
jämförbara rikssnittet bedöms uppnås.  
För två av målen, målet avseende kompetensförsörjning och 
målet avseende kommuninvånarnas upplevelse av bemötande i 
kontakten med SBB, bedöms inte målen uppnås. För resterande 
två mål har ingen utvärdering kunnat göras då inga mätningar har 
skett under 2021.  
För två av målen kan vi ej bedöma måluppfyllelsen utifrån hur 
dessa är formulerade och hur uppföljning sker. Vi vill framhålla 
vikten av att verksamhetsmålen bör vara specifika och mätbara 
med tydliga indikatorer för måluppfyllelse.  
Vår sammanfattande bedömning är att vi inte har kunnat bedöma 
om resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga målen, 
utifrån hur målen är formulerade och hur mätningen görs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan bedöma alla 
verksamhetsmål, dessa är numera 
mätbara. Alla mätningar har ej 
genomförts, orsakerna till det 
framgår tydligt. Indikatorerna är 
däremot inte helt tydliga, men 
bedömningarna som ligger till 
grund för utfallen är tydliga och 
resultaten likaså. 
Kommunalförbundet är av annan 
åsikt än revisorernas bedömning. 

2.5 Resultaträkning forts  
Kommunalförbundets redovisade resultat för 2021 uppgår till -4,4 
mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till +1,1  
mnkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna.  
Notera att verksamhetens nettokostnader samt förbundets 
intäkter från investeringsbidrag kan variera mycket mellan åren.  
Denna variation beror på förändringar i volym avseende 
investeringar som förbundet genomför för medlems-
kommunernas räkning. Kommunalförbundets intäkter i form av 
investeringsbidrag ska motsvara nedlagda investeringsutgifter, 
vilket gör att kommunalförbundet inte ska göra någon vinst eller 
förlust på denna del av verksamheten. Under- resp. överskotten 
från de avgiftsfinansierade verksamheterna har i årsbokslutet 
tagits upp som en fordran på/skuld till medlemskommunerna. Vi 
har granskat resultaträkningen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. Vi har dock noterat att 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i likhet med föregående 
år i flera fall saknar tydliga underlag på fastställda bidragsnivåer 
avseende driftbidragen från medlemskommunerna. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har från flera 
medlemskommuner endast preliminära uppgifter om 
driftbidragens storlek. Vi rekommenderar att kommunal-
förbundet erhåller tydliga underlag på fastställda bidragsnivåer 
från respektive medlemskommun och att förbundet stämmer av 
att bokförda driftbidrag överensstämmer mot de slutligt 
fastställda driftbidragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi är av annan åsikt – vi har 
numera fått tydligare underlag 
från ägarkommunerna där 
driftbidragen stämmer väl överens 
med det utfall vi får. Att inte 
underlagen är i samma format 
eller uppställda på samma sätt är 
av mindre betydelse då innehållet 
är det viktiga. 
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2.6 Balansräkning forts  
Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. Vi har dock noterat ett antal 
beloppsmässiga fel i vår revision av balansräkningen som 
kommenteras nedan. Dessa beloppsmässiga fel understiger dock 
vårt väsentlighetstal.  
Förbundet har under året bytt pensionsförvaltare från KPA till 
Skandia. Skandia har dock ej kunnat tillhanda någon uppgift om  
pensionsskuld per 2021-12-31, och därför har förbundet beräknat 
pensionsskulden per 2021-12-31 baserat på den prognos för  
2021-12-31 som KPA lämnat i samband med upprättandet av 
delårsbokslutet per 2021-08-31. Information om detta lämnas  
under resultaträkningen på sidan 40 i årsredovisningen. Beloppet 
för pensionsskulden är således uppskattat per 2021-12-31  
och det saknas bekräftelse från pensionsförvaltare om faktisk 
skuld per 2021-12-31.  
Förbundet klassificerar pensionsåtagandet avseende 
förmånsbestämd pension fel i balansräkningen. 
Pensionsförpliktelsen avseende förmånsbestämd pension (11,5 
mnkr) är felaktigt klassificerad som kortfristig skuld i 
balansräkningen. Enligt RKR:s rekommendationer borde detta 
pensionsåtagande klassificeras som en avsättning i 
balansräkningen. Felklassificeringen har ingen resultateffekt. 
Klassificeringen får inte heller någon stor effekt på relevanta 
nyckeltal, eftersom det är inte påverkar balansomslutningen. 
Felklassificeringen påverkar dock nyckeltalet balanslikviditet.  
En beräkning av ofakturerade intäkter avseende återvinning och 
VA görs till bokslutet och ligger till grund för uppbokning av  
upplupen intäkt. Vi har dock konstaterat att beräknad upplupen 
intäkt för VA för december ej tagits upp i bokslutet, och  
motiveringen till detta är att beräknat belopp är väldigt 
preliminärt (gjordes på samma sätt i föregående års bokslut). 
Beloppet uppgår till ca 0,3 mnkr och avvikelsen är inte väsentlig.  
 
Vi har noterat vid granskningen att det finns mindre outredda 
differenser på ett antal balanskonton, bland annat kundfordringar  
och leverantörsskulder. Differenserna är inte väsentliga, men det 
är ändå viktigt att differenserna reds ut och rättas till. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta tar vi med och ändrar 
framöver. 
 
 
 
 
 
 
Om vi ska göra som revisorerna 
föreslår ska vi räkna intäkter för 
13 månader vilket blir mer fel än 
de 12 månader vi nu gör. 
 
 
 
 
Detta tar vi med och reder 
ut/rensar. 

2.8 Driftredovisning  
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning 
av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för  
den löpande verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot 
årsredovisningens övriga delar och direktionens sist beslutade 
budget.  
I årsredovisningen presenteras en redovisning av resultatet per 
kommun för respektive verksamhet, med kommentarer  
angående budgetavvikelser.  
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Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i 
årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen.  
Vi vill dock framhålla vikten av att förbundet tillämpar aktuella 
och rättvisande fördelningsnycklar vid utfördelningen av  
gemensamma kostnader till de olika verksamheterna. De 
fördelningsnycklar som förbundet tillämpar har nämligen inte  
uppdaterats på flera år. Förbundets organisation har förändrats i 
flera omgångar sedan de tillämpade fördelningsnycklarna togs  
fram. Vår rekommendation är därför att förbundet går igenom 
och uppdaterar dessa fördelningsnycklar för att en rättvis  
utfördelningen av de gemensamma kostnaderna till 
verksamheterna ska kunna säkerställas 

 
 
 
 
 
Detta har revisorerna rätt i (har 
funnits med sedan tidigare). Vi har 
uppdaterat/lagt till några nycklar 
(främst maskiner GPI), men vi 
borde ändra fler. Vi kommer dock 
ej lägga resurser på detta arbete 
innan ny organisation fastställs. 

3.1 Underlag till medlemskommunernas sammanställda 
redovisningar  
Enligt 12 kap. 2 § första stycket LKBR ska sammanställda 
räkenskaper upprättas av förbundets medlemskommuner. Den  
sammanställda redovisningen ska omfatta kommunen och de 
kommunala koncernföretagen. Ett kommunalt koncernföretag är  
en juridisk person över vars verksamhet, mål och strategier en 
kommun har ett varaktigt betydande inflytande. Enligt 2 kap. 5 §  
tredje stycket LKBR ska — om inflytandet inte är betydande — 
den juridiska personen ändå anses vara ett kommunalt  
koncernföretag, om den har särskild betydelse för kommunens 
verksamhet eller ekonomi.  
För att medlemskommunerna ska kunna upprätta en 
sammanställd redovisning som inkluderar 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen måste 
medlemskommunerna få ta del av underlag från 
kommunalförbundet gällande fördelning av förbundets  
intäkter och kostnader samt fördelning av förbundets tillgångar 
och skulder. Förbundet har endast tagit fram underlag till  
medlemskommunerna avseende fördelning av intäkter och 
kostnader, men inte av förbundets tillgångar och skulder.  
Vi rekommenderar därför Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att ta fram nödvändiga underlag till 
medlemskommunernas sammanställda redovisningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi är av samma uppfattning som 
revisorerna men har inte 
resurserna att genomföra detta i 
nuläget 

3.2 Särredovisning av VA-verksamhet per taxekollektiv  
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) är 
det obligatoriskt att lämna upplysning om vilka särredovisningar  
som upprättats under räkenskapsåret till följd av bestämmelser i 
lag eller annan författning. Upplysning ska även lämnas om var 
dessa särredovisningar finns tillgängliga. Särredovisning 
aktualiseras bl.a. för VA-verksamhet enligt lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. I VA-lagen ställs krav på att 
huvudmannen ska särredovisa resultat- och balansräkning för 
VA-verksamheten och att särredovisningen ska finnas tillgänglig 
för fastighetsägare samt övriga intressenter. Redovisningen av 

 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är med sedan tidigare och är 
en helt egen utredning. 
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verksamheten ska följa regelverket om god redovisningssed. 
Syftet med särredovisning av verksamheten är att lämna 
information till VA-kollektivet att självkostnadsprincipen 
efterlevs, dvs, att avgifterna för verksamheten inte överstiger de 
faktiska kostnaderna. Särredovisningen syftar även till att utgöra 
beslutsunderlag till fastställandet av taxan. I tilläggsupplysningar 
ska även framgå hur kostnader som varit gemensamma med 
annan verksamhet har fördelats. (50 § VA-lagen). 
 
I och med att kommunalförbundet bedriver VA-verksamhet på 
uppdrag av medlemskommunerna bör särredovisning av 
balansoch resultaträkning tas fram per taxekollektiv. I 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning 
presenteras i likhet med tidigare år en resultaträkning i 
sammanfattning för respektive medlemskommun avseende VA-
verksamheten, med uppgift om totala intäkter och totala 
kostnader. Dock finns ingen sammanhållen särredovisning av VA-
verksamheten tillgänglig per taxekollektiv i form av resultat- och 
balansräkning. Enligt förbundet finns svårigheter att ta fram en 
sådan särredovisning per taxekollektiv.  
En svårighet är att VA-verksamheten som helhet inte återfinns i 
kommunalförbundets redovisning. Bl.a. äger kommunalförbundet 
inte VA-anläggningarna, utan dessa anläggningar ägs direkt av 
respektive medlemskommun. Anslutningsavgifterna till VA-nätet 
hanteras inte fullt ut av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
Vissa anslutningsavgifter till VA-nätet tillfaller kommunerna 
direkt, medan vissa anslutningsavgifter tas via 
kommunalförbundets resultaträkning. Därtill återfinns de 
ackumulerade överskotten inom VA-verksamheten som en skuld 
till abonnenterna i respektive medlemskommun.  
Således finns inte hela VA-verksamheten samlad i 
kommunalförbundets redovisning, utan vissa tillgångar och 
skulder, samt intäkter och kostnader återfinns i stället i 
medlemskommunernas redovisning. Vi rekommenderar att 
förbundet och medlemskommunerna gör en översyn av 
redovisningen inom VA-verksamheten för att huvudmännen ska 
kunna uppfylla VA-lagens krav på särredovisning av balans- och 
resultaträkning för respektive taxekollektiv.  
Rekommendationen kvarstår från föregående år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På samma sätt som ovan är detta 
en helt egen utredning. 
 
 
 

 
 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
 
Mattias Sjöberg 
Ekonomichef 
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Granskning av bokslut och årsredovisning 

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av förbundets 
årsredovisning. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. Vi har noterat att beslut 
om att förändra samverkansform för medlemskommunerna nu bereds i kommunerna. Det har inte 
påverkat årets granskning av årsredovisningen. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1  bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Granskningen har inte visat några väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och i granskningen har 
det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att den inte, i allt väsentligt, 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Årsredovisningen har i 
allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed, 
dock med vissa avsteg. 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges fmansiella 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 det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har 
uppnåtts 2021. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är vår 
bedömning att det inte går att utvärdera måluppfyllelsen utifrån hur målet är formulerat. 

Vår bedömning är att vi inte har kunnat bedöma om resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga 
målen, utifrån hur målen är formulerade och hur mätningen görs. 

Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till rapporten senast 20 augusti 2022. 
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Iltat[1111 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har KPMG granskat 
kommunalförbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. Vårt 
uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Årsredovisningen 

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed, dock med vissa avsteg. 

Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges i stycke 1.4, inte identifierat 
några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Resultat 

Samhällsbyggnadsförbundet bedriver både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets medlems-
kommuner. Kommunalförbundets resultat för 2021 uppgår till -4,4 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till 1,1 mnkr för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna 

Årets budgeterade resultat för de skattefinansierade verksamheterna var noll. Avfall- och återvinningsverksamhetens budgeterade resultat 
uppgick till -0,4 mnkr och VA-verksamheten hade ett budgeterat resultat på +2,7 mnkr. 

Balanskrav 

Balanskravet bedöms ej vara uppfyllt för de skattefinansierade verksamheterna på totalnivå. 
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Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) 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 för god 
ekonomisk hushållning. 

Finansiella mål 

Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har uppnåtts 2021. Vad 
gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är vår bedömning att det inte går att utvärdera måluppfyllelsen 
utifrån hur målet är formulerat. 

Verksamhetsmål 

Vår sammanfattande bedömning är att vi inte har kunnat bedöma om resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga målen, utifrån hur 
målen är formulerade och hur mätningen görs. 

Örebro 2022-04-u 

Au_ CIL.- (In 

Ann-Christine Björnram Evensen Veronica Hedlund Lundgren 

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor 
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Vi har av revisorer i kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fått i uppdrag att granska bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen. 

1.1 Syfte och revisionsf råga 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
Kommunalförbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och 
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer. 

D Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna underlag för utformning av utlåtande till 
medlemskommunernas fullmäktige. 

1.2 Revisionskriterier 

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

D Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
> God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) 
D Interna regelverk och instruktioner 
D Direktionens beslut 
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1.3 Metod 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

> Förvaltningsberättelse 
> Resultaträkning 
> Balansräkning 
> Kassaflödesanalys 
> Noter 
> Drift- och investeringsredovisning 

Granskningen har genomförts genom: 

> Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
> Intervjuer med berörda tjänstepersoner 
> 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 
> Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag 
> Översiktlig analys av övriga poster 
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1.4 Avgränsningar 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom 
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor 
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar 
oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 3-38 och 47-57 har endast granskats 
utifrån om informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna 
och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi  granskar inte alla siffror på nämnda sidor. 

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen. 

1.5 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser direktionens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av medlemskommunernas fullmäktige. 

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 
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2. R2StiltEt Ev 1-cnr1S 

2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR). 

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan 
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning. 

Vi har noterat att förbundets förvaltningsberättelse saknar några av de obligatoriska rubrikerna. Vår bedömning är dock att kommunen 
i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer. 

2.2 Redovisningsprinciper 

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med 
vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot 
RKRs gällande rekommendationer. 

Vår bedömning är att kommunalförbundet i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer, dock med vissa avsteg vilka kommenteras 
nedan. 

Vi har noterat att avskrivningar på investeringar påbörjas först året efter anskaffningsår. Avskrivningar bör påbörjas den månad 
anläggningstillgången tas i bruk. Vi bedömer dock inte att detta medfört något större resultatfel, men rekommenderar ändå förbundet 
att se över tillämpad 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 betalar särskild löneskatt i förtid till Skatteverket. Vi rekommenderar att förbundet 
förändrar principen. Vi bedömer dock att årets kostnad i allt väsentligt är rättvisande. Noteringen kvarstår från föregående år. 

I syfte att säkerställa att kommunalförbundet följer lag och rekommendationer samt att tillämpade redovisningsprinciper anges i 
årsredovisningen rekommenderar vi kommunalförbundet att årligen dokumentera en egen avstämning av tillämpade principer mot 
gällande rekommendationer. 
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2.3 Balanskrav 

Ett kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella 
negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att 
inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån 
tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL. 

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Notera att kommunalförbundets 
avg iftsfinansierade verksamheter inte omfattas av balanskravet. Redovisat balanskravsresultat omfattar förbundets skattefinansierade 
verksamheter inom de fyra medlemskommunerna. Resultatet inom de skattefinansierade verksamheterna kommer i enlighet med 
förbundsordningen regleras med respektive medlemskommun och således tillgodoföras alternativt belasta respektive 
medlemskommuns resultaträkning. 

Redovisat resultat för de skattefinansierade verksamheterna i kommunalförbundet uppgår totalt till -4,4 mnkr. Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar uppgår till -4,2 mnkr. Det innebär att förbundet inte bedöms klara kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans 2021. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år eftersom ev. underskott uppkomna under tidigare år har reglerats med 
medlemskommunerna. 

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet 
bedöms ej vara uppfyllt. 
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2.4 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning 

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska 
personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de 
allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar 
kommunernas ekonomi. 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige (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 
fullmäktige beslutade målen. 

Kommentarer från vår granskning av de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning finns på efterföljande 
sidor. 

Vi noterar att direktionen i årsredovisningen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning 
uppnås 2021. 
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2.4.1 Finansiella mål 

I den av direktionen fastställda budgeten för 2021 finns två finansiella målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning, ett 
resultatmål avseende de skattefinansierade verksamheterna och ett resultatmål avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Mål fastställda av direktionen Mål uppfyllelse 

För de skattefinansierade verksamheterna är +/-0 -4,4 mnkr Målet uppnås ej 
resultatmålet ett nollresultat före avräkning 
mot medlemskommunerna 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är +/-0 +1,1 mnkr Bedömning av måluppfyllelse saknas 
målsättningen att över tid redovisa ett 
nollresultat. 

De skattefinansierade verksamheterna uppvisar ett negativt resultat för året. Resultatmålet om ett nollresultat för de skattefinansierade 
verksamheterna uppnås därför inte 2021. 

De avgiftsfinansierade verksamheterna visar för avfall- och återvinning ett negativt resultat på -1,6 mnkr och för VA ett överskott på 2,7 
mnkr. Vad gäller resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna är detta mål satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. 
Således är det inte klargjort över vilken tidsperiod som målet ska utvärderas. 

Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har uppnåtts 2021. 
Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är vår bedömning att det inte går att utvärdera 
måluppfyllelsen utifrån hur målet är formulerat. 

Vi rekommenderar förbundet att tydliggöra målet för de avgiftsfinansierade verksamheterna genom att definiera vilken tidsperiod som 
avses för att göra målet mätbart. 

(f?,  2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firn 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 



Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster. 
Mäts som antal ansökningar jämfört med tidigare år 
på dessa tjänster. För att ansökningarna ska räknas 
som godkända ska de uppfylla de formella kraven 
och/eller erfarenhetskraven 

Högre antal än 
föreg år, Utfall 
snitt 2020: 17,0 

Utfall snitt 
2021:15,3 

Målet uppnås ej 

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall 2021 Måluppfyllelse 

 

Av kommuninvånarna ska 70 % uppleva att de fått k 70 % 65% Målet uppnås ej 
ett bemötande i kontakten med SBB som 
kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, 
öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE. 

Den totala sjukfrånvaron ska ligga lägre än Rikssnitt 7,7% 6,4% Målet bedöms uppnås 
jämförbara rikssnittet i procent för 2021 

Förbundet ska erbjuda heltid som norm 25 tjänster av Målet bedöms uppnås 
totalt 26 
utannonserade 
tjänster heltid 
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2.4.2 Verksamhetsmål 

I den av direktionen fastställda budgeten för 2021 finns sex gemensamma verksamhetsmål antagna med betydelse för god ekonomisk 
hushållning. 
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2.4.2 Verksamhetsmål forts 

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Alla medarbetare upplever att roller och ansvar Första Ej utvärderat 
är tydliga — mäts i SAM-enkäten årsvis. Målet mätning 2022 
är en ökad kännedom, men då målet blir nytt 
2021 mäts förändringen först 2022. 

Minst 80% av medarbetarna anser att Mätning först 
bemötande och uppförande inom förbundet 2022 p g a 
präglas av respekt för varandra. Mäts i SAM pandemin 
årsvis med svarsalternativ JA, Delvis och Nej. 
Respekt är en del av vår värdegrund FÖRE 
och mäts även vartannat år i 
medarbetarundersökningen 

Ej utvärderat 

Vad gäller målet att förbundet ska erbjuda heltid som norm så framgår inte i målbeskrivningen hur måluppfyllelsen ska mätas. Förbundet 
har utgått från andel utannonserade tjänster som avser heltid, och då 25 av 26 tjänster (96%) avser heltid bedöms målet uppnås. Även 
målet att sjukfrånvaron ska ligga under det jämförbara rikssnittet bedöms uppnås. 

För två av målen, målet avseende kompetensförsörjning och målet avseende kommuninvånarnas upplevelse av bemötande i kontakten 
med SBB, bedöms inte målen uppnås. För resterande två mål har ingen utvärdering kunnat göras då inga mätningar har skett under 
2021 

För två av målen kan vi ej bedöma måluppfyllelsen utifrån hur dessa är formulerade och hur uppföljning sker. Vi vill framhålla vikten av 
att verksamhetsmålen bör vara specifika och mätbara med tydliga indikatorer för måluppfyllelse. 

Vår sammanfattande bedömning är att vi inte har kunnat bedöma om resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga målen, utifrån 
hur målen är formulerade och hur mätningen görs. 
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5,0% -5,5% Årets resultat inom skatte finansierade 
verksamheter i relation till driftsbidrag, % 

-3,9% 

2. R,sultEt Ev r_rEris (ninr3i- fortsEttnn[ 
2.5 Resultaträkning 

Belopp i tkr 2021 Budget 2021 2020 2019 

Verksamhetens nettokostnader -273 688 -197 746 -208 447 

Medlemsbidrag (drift- och investeringsbidrag) 292 459 223 568 209 151 

(varav driftbidrag) (110720) (107 559) (104 662) 

Verksamhetens resultat 18 771 25 822 704 

Finansnetto (inkl. pensionsförvaltningen) -22 061 -19 252 -15 140 

Resultat efter finansiella poster -3 290 6 570 -14 436 

Resultat avgiftsfinansierade verksamheter 1 082 2 300 1 159 -7 713 

Resultat skattefinansierade verksamheter -4 372 0 5 411 -5 747 
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2.5 Resultaträkning forts 

Kommunalförbundets redovisade resultat för 2021 uppgår till -4,4 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till +1,1 
mnkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Notera att verksamhetens nettokostnader samt förbundets intäkter från investeringsbidrag kan variera mycket mellan åren. 
Denna variation beror på förändringar i volym avseende investeringar som förbundet genomför för medlemskommunernas 
räkning. Kommunalförbundets intäkter i form av investeringsbidrag ska motsvara nedlagda investeringsutgifter, vilket gör att 
kommunalförbundet inte ska göra någon vinst eller förlust på denna del av verksamheten. 

Under- resp. överskotten från de avgiftsfinansierade verksamheterna har i årsbokslutet tagits upp som en fordran på/skuld till 
medlemskommunerna. 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 

Vi har dock noterat att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i likhet med föregående år i flera fall saknar tydliga underlag på 
fastställda bidragsnivåer avseende driftbidragen från medlemskommunerna. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har från 
flera medlemskommuner endast preliminära uppgifter om driftbidragens storlek. Vi rekommenderar att kommunalförbundet 
erhåller tydliga underlag på fastställda bidragsnivåer från respektive medlemskommun och att förbundet stämmer av att 
bokförda driftbidrag överensstämmer mot de slutligt fastställda driftbidragen. 
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Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Balanslikviditet 

2. R2sultEt EV c (nrip3ri- futsEttriinr 
2.6 Balansräkning 

Belopp  i  tkr 

Balansomslutning 

Eget kapital 

Ansvarsförbindelse (pensionsförpliktelse) 

Redovisad soliditet 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

116 161 119 251 90 658 

-4 372 5 411 -5 746 

0 0 0 

neg 4,5% neg 

3 887 2 878 3 234 

112 274 116 373 87 424 

0 0 0 

0 1 753 23 

120 533 112 087 96 381 

93% 104% 91% 
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2.6 Balansräkning forts 

Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. Vi har dock noterat ett antal beloppsmässiga 
fel i vår revision av balansräkningen som kommenteras nedan. Dessa beloppsmässiga fel understiger dock vårt väsentlighetstal. 

Förbundet har under året bytt pensionsförvaltare från KPA till Skandia. Skandia har dock ej kunnat tillhanda någon uppgift om 
pensionsskuld per 2021-12-31, och därför har förbundet beräknat pensionsskulden per 2021-12-31 baserat på den prognos för 
2021-12-31 som KPA lämnat i samband med upprättandet av delårsbokslutet per 2021-08-31. Information om detta lämnas 
under resultaträkningen på sidan 40 i årsredovisningen. Beloppet för pensionsskulden är således uppskattat per 2021-12-31 
och det saknas bekräftelse från pensionsförvaltare om faktisk skuld per 2021-12-31. 

Förbundet klassificerar pensionsåtagandet avseende förmånsbestämd pension fel i balansräkningen. Pensionsförpliktelsen 
avseende förmånsbestämd pension (11,5 mnkr) är felaktigt klassificerad som kortfristig skuld i balansräkningen. Enligt RKR:s 
rekommendationer borde detta pensionsåtagande klassificeras som en avsättning i balansräkningen. Felklassificeringen har 
ingen resultateffekt. Klassificeringen får inte heller någon stor effekt på relevanta nyckeltal, eftersom det är inte påverkar 
balansomslutningen. Felklassificeringen påverkar dock nyckeltalet balanslikviditet. 

En beräkning av ofakturerade intäkter avseende återvinning och VA görs till bokslutet och ligger till grund för uppbokning av 
upplupen intäkt. Vi har dock konstaterat att beräknad upplupen intäkt för VA för december ej tagits upp i bokslutet, och 
motiveringen till detta är att beräknat belopp är väldigt preliminärt (gjordes på samma sätt i föregående års bokslut). Beloppet 
uppgår till ca 0,3 mnkr och avvikelsen är inte väsentlig. 

Vi har noterat vid granskningen att det finns mindre outredda differenser på ett antal balanskonton, bland annat kundfordringar 
och leverantörsskulder. Differenserna är inte väsentliga, men det är ändå viktigt att differenserna reds ut och rättas till. 
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2.7 Kassaflödesanalys 

Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och utbetalningar under året. 
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys. 

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunalförbundets finansieringar och investeringar och att 
kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation. 

2.8 Driftredovisning 

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för 
den löpande verksamheten. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
direktionens sist beslutade budget. 

I årsredovisningen presenteras en redovisning av resultatet per kommun för respektive verksamhet, med kommentarer 
angående budgetavvikelser. 

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen. 

Vi vill dock framhålla vikten av att förbundet tillämpar aktuella och rättvisande fördelningsnycklar vid utfördelningen av 
gemensamma kostnader till de olika verksamheterna. De fördelningsnycklar som förbundet tillämpar har nämligen inte 
uppdaterats på flera år. Förbundets organisation har förändrats i flera omgångar sedan de tillämpade fördelningsnycklarna togs 
fram. Vår rekommendation är därför att förbundet går igenom och uppdaterar dessa fördelningsnycklar för att en rättvis 
utfördelningen av de gemensamma kostnaderna till verksamheterna ska kunna säkerställas 
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2.9 Investeringsredovisning 

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunalförbundets 
investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
direktionens budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade 
investeringar ska kunna stämmas av. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ingen egen investeringsredovisning eftersom fastigheter och anläggningar ägs av 
respektive medlemskommun. Förbundet har endast gjort mindre investeringar i fordon och inventarier under året. Förbundets 
investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till totalt 2,0 mnkr under 2021. 

1 årsredovisningen finns tabeller presenterade över investeringar som kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas 
räkning inom de olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges utfallet 2021-12-31 och investeringsbudget för respektive 
investeringsprojekt. 
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3.1 Underlag till medlemskommunernas sammanställda redovisningar 

Enligt 12 kap. 2 § första stycket LKBR ska sammanställda räkenskaper upprättas av förbundets medlemskommuner. Den 
sammanställda redovisningen ska omfatta kommunen och de kommunala koncernföretagen. Ett kommunalt koncernföretag är 
en juridisk person över vars verksamhet, mål och strategier en kommun har ett varaktigt betydande inflytande. Enligt 2 kap. 5 § 
tredje stycket LKBR ska — om inflytandet inte är betydande — den juridiska personen ändå anses vara ett kommunalt 
koncernföretag, om den har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. 

För att medlemskommunerna ska kunna upprätta en sammanställd redovisning som inkluderar Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen måste medlemskommunerna få ta del av underlag från kommunalförbundet gällande fördelning av förbundets 
intäkter och kostnader samt fördelning av förbundets tillgångar och skulder. Förbundet har endast tagit fram underlag till 
medlemskommunerna avseende fördelning av intäkter och kostnader, men inte av förbundets tillgångar och skulder. 
Vi rekommenderar därför Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ta fram nödvändiga underlag till medlemskommunernas 
sammanställda redovisningar. 

3.2 Särredovisning av VA-verksamhet per taxekollektiv 
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) är det obligatoriskt att lämna upplysning om vilka särredovisningar 
som upprättats under räkenskapsåret till följd av bestämmelser i lag eller annan författning. Upplysning ska även lämnas om var 
dessa särredovisningar finns tillgängliga. Särredovisning aktualiseras bl.a. för VA-verksamhet enligt lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. 

I VA-lagen ställs krav på att huvudmannen ska särredovisa resultat- och balansräkning för VA-verksamheten och att 
särredovisningen ska finnas tillgänglig för fastighetsägare samt övriga intressenter. Redovisningen av verksamheten ska följa 
regelverket om god redovisningssed. Syftet med särredovisning av verksamheten är att lämna information till VA-kollektivet att 
självkostnadsprincipen efterlevs, dvs, att avgifterna för verksamheten inte överstiger de faktiska kostnaderna. Särredovisningen 
syftar även till att utgöra beslutsunderlag till fastställandet av taxan. I tilläggsupplysningar ska även framgå hur kostnader som 
varit gemensamma med annan verksamhet har fördelats. (50 § VA-lagen) 

KkA46 © 2022 KPMG AB. a Swedish limited liability company anda 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 



3 2v[KE IE <ttE C 2r t:n 
I och med att kommunalförbundet bedriver VA-verksamhet på uppdrag av medlemskommunerna bör särredovisning av balans-
och resultaträkning tas fram per taxekollektiv. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning presenteras i likhet 
med tidigare år en resultaträkning i sammanfattning för respektive medlemskommun avseende VA-verksamheten, med uppgift 
om totala intäkter och totala kostnader. Dock finns ingen sammanhållen särredovisning av VA-verksamheten tillgänglig per 
taxekollektiv i form av resultat- och balansräkning. 

Enligt förbundet finns svårigheter att ta fram en sådan särredovisning per taxekollektiv. 

En svårighet är att VA-verksamheten som helhet inte återfinns i kommunalförbundets redovisning. Bl.a. äger 
kommunalförbundet inte VA-anläggningarna, utan dessa anläggningar ägs direkt av respektive medlemskommun. 
Anslutningsavgifterna till VA-nätet hanteras inte fullt ut av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Vissa anslutningsavgifter till 
VA-nätet tillfaller kommunerna direkt, medan vissa anslutningsavgifter tas via kommunalförbundets resultaträkning. Därtill 
återfinns de ackumulerade överskotten inom VA-verksamheten som en skuld till abonnenterna i respektive medlemskommun. 
Således finns inte hela VA-verksamheten samlad i kommunalförbundets redovisning, utan vissa tillgångar och skulder, samt 
intäkter och kostnader återfinns i stället i medlemskommunernas redovisning. 

Vi rekommenderar att förbundet och medlemskommunerna gör en översyn av redovisningen inom VA-verksamheten för att 
huvudmännen ska kunna uppfylla VA-lagens krav på särredovisning av balans- och resultaträkning för respektive taxekollektiv. 
Rekommendationen kvarstår från föregående år. 
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