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u

avseende Sﬁdertiirns brandforsvarsforbund
Bakgrund

1

av kcimmuITala redowsKraven p5 delirsrapport samt utformning av densamma framgﬁr
for v.erksaI.I.1ningslagen (KRL). I KRL kapitel 9 anges att en delirsrapport ska upprattas
mmst halften
heten frén rékenskapsérets b6rjan. Minst en rapport ska omfatta en period av

och h6gst tvé tredjedelar av rﬁkenskapsﬁret.
I

KRL kapitel 9, § 2 sags att delérsrapporten skall innehﬁlla en ﬁversiktlig redogérelse fdr

utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan ﬁSregéende rﬁkenskapsﬁrs
utgﬁng.

Upplysning skall lﬁmnas

om sédana:

som

-

F6rhéllanden

-

Handelser av vasenﬂig betydelse som har intrﬁffat under rapportperioden

dennas

5.1:

viku'ga f6r bedﬁmningen av resultat eller stillning.

eller efter

slut.

Vidare b6r delﬁrsrapporten ges

samma struktur som ﬁrsredovisningen.

Detaljeringsnivén

kan dock vara légre och omfattningen mindre. Rédet f6r kommunal redovisning (RICR) har
gett ut en rekommendaﬁon (nr 22) kring delérsrapportering, som gﬁﬂer fr o m 2014.
Andringen i kommunallagen (KL) och kommunala redovisningslagen (KRL), i enlighet med
propositionen om god ekonomisk hushéllning 2oo3/o4:105, innebﬁr att det 5r lagkrav p5 att
formulera verksamhetsmﬁssiga och ﬁnansiella mil f6r god ekonomisk hushéllm'ng. Dessa

m5] ska sedan fﬁljas upp i delﬁrsrapport och ﬁrsredovism'ng. De fdrtroendevalda revisorerna
ska uttala sig

om beskrivningen av mﬁluppfyllelsen.
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Revisionsfrﬁgor och metod
'

Revisorer

"

enigt kommlinayagen prova om rakenskaperna ﬁr rla'ttvisande samt
om
ﬁnaDSieHanzcsllfa
ver amhetsmasmga m5] f6r god
ekonomisk hushﬁllning utarbetats och ﬁiljts
"
upp. Inom ramen féir detta in 5r en gr ans
°
knmg av forbundets delarsrapport.
g
Féljande revis—
ionsfragor Ska besvaras:
'

'

u
n
Ar delérsraPP orten utformad 1 enhghet med KL och KRL samt ovng
gallande norm—
-

-

_

gimmg?
Arélresrtylltaten

m
-

i

delérsrapporten ﬁirenliga

med

de av direktionen faststﬁllda fmansiclla

en.

Ar resultaten i delﬁrsrapporten f6renliga med de av direktionen faststﬁllda mélen f6r
verksamheten?

Delérsrapporten omfattar fdljande delar:
I

Féwaltningsberﬁttelse

-

Resultatrﬁkning

-

Balansrélming

I

Kassaﬂiidesanalys

I

Prognos fdr heléret
Viss veriﬁering har

Granskningen har till st6rsta delen skett genom s k analylisk granskning.
ﬁven .orts av ﬁllﬁmpade redovis—
skett av underlag och speciﬁkationer. En genomgéng har
ningsprinciper och upprﬁttad ﬁrsprognos.

granskningsprogram, som inneGranskningen har genomfbrts i enlighet med ett faststﬁllt
den veriﬁering och bedtimning som g‘orts
hﬁller olika kontrollmﬁl som ligger ﬁll grund fdr

av delérsrapporten.
Redovisningen av granskningsresultatet 5r i huvudsak en avvikelserapportering

som

'a'r

av—

grﬁnsad till vasen’diga avvikelser.
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Granskningsresultat

3

V&r bediimning iir alt deli’lrsrapp

kraven I'den
orten uppréittats i enlighet n.1ed.
.
norritgwa llt viisentligt utiﬁ't‘in

bmg

kommunala redovisningslagen usamt 1

delarsrebalanskravet
a
helarsprognos pa att b alanskravet inte
utiﬁ‘t‘in

ller
ning. Vi bediimer attﬁirbundet tnte lippjy

Vidare visarﬁirbundets
kommer att uppnﬁs.

sultatet.

—1 936 tkr (-624 tkr
Resultatet per 2018—08—31 ﬁr negativt och uppgir ﬁll

period 2017). Prognosen

fiir

helﬁret visar pi ett resultat

om

—1

250

och prognostiserat érsresultat ﬁnns en realisationsvinst pﬁ 110

tkr,

tkr. I

som

f:or

néoifvaranﬁfat
e arsrg:
exkluderas v1 b a—

bade

lanslqavsavstﬁmningen.

F6rbundet uppfyller inte balanskravet p5 delérsbasis utan uppvisar
sultat

om

(efter

exkluderad realisationsvinst)

ras
i

i

-2

(efter

lémnad érsprognos om —1 25o tkr
bedéms inte balanskravet uppnﬁs vilket ﬁven kommente-

exkluderad reaﬁsaﬁonsvinst).

delérsrapporten. Vi vill

I

uppmﬁrksamma att om f6rbundet redovisar ett negativt resultat
i kommu-

ﬁrsbokslutet 2018, efter balanskravsavstémningen, ska detta enligt huvudregeln

nallagen

iterst'a'llas

fdrbundet,
f6r att

I

047 tkr

ett negativt justerat re-

i

inom tre ﬁr och e11 étgﬁrdsplan kring detta antas. Vi kan konstatera att

delérsrapporten, redogéir f6r ett antal redan vidtagna samt planerade 5tg§rder

minska underskottet til]

heléret.

RKst rekommendaﬁon om materiella anlﬁggningsﬁllgﬁngar (11.4), som giller fr o m 2014,

har fdrtydligande g‘orts bland annat kring kravet p5 komponentavskrivning.
Rﬁdet har ?a'ven
en information kring ﬁvergﬁngen till komponentavskrivning. F6rbundet
har frﬁn 2015
Successivt anpassat sig till den nya normgivningen inom
omrédet bl.a. genom
gett ut

att inféra

komponentavskrivning p5 nyinvesteringar ibyggnader samt fordo'n. Ingen
genomgﬁng och
komponentuppdelning har skett av historiska anlﬁggningar.
Delérsrapporten bedéms uppfylla minimikraven ﬁir innehﬁlleti
en delirsrapport, uﬁfrﬁn
RKR:s rekommendation nr 22.
Férvaltningsberﬁttelsen innehﬁller sﬁvﬁl en verksamhetsméssig

som en ekonomisk redoden ekonomiska redogérelsen, som 5r 6versikt1ig, kommenteras bland annat
utfall,
prognos, balanskrav och god ekonomisk hushﬁllning. Den verksamhetsméssiga
redogérelsen
innehﬁller bland annat en beskrivning av s'eirskilda handelser och
méluppfyllelsen enligt
g6relse. I

verksamhetsplanen.
-
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Det verksamhetsmasszga resultatetjbr
'

'

god ekonomisk hushiillning i delﬁrs-

°
rapporten bedb'ms liggai lin'e med malen.
J

lﬁmnas i deldrsrapporten.
I bud.get

naHSIellt

"
En prelzmznar
avstamning av detta
'

'

och ﬂerérsplan har malet fér god ekonomjsk hushﬁllning deﬁnierats utifrén ett ﬁ—
och verksamhetsméssigt perspektiv. Inriktm'ngsmﬁlen tillsammans med kommu—

nallagens krav

om en ekonomi

i

balans utgéir sammantaget f6rbundets mﬁl fdr ekonomisk

hushﬁllning.

En preliminﬁr uppﬁiljning av fastst'a'lld mélsﬁttning redovisas i delﬁrsrapporten. Uppfdljningen visar att det justerade balanskravsresultateti deléret inte 5r f6ren1igt

med m§1~

sittningen. Helirsprognosen f6r det justerade balanskravsresultatet ﬁr inte heller farenligt

med milsﬁtmingen.

Beskrivningen av mﬁluppfyllelsen nﬁr det

utifrén de nedbrutna

g'a'ller

inn'ktningsmélen sker

mﬁlen iverksamhetsplanen vilka kommenteras i nedanstéende avsnitt.

Handlingsprogram 2016-2019, VP 2018 och delﬁr 2018
Av Handlingsprogram 2016—2019 f6r Sédertérns brandfdrsvarsférbund framgﬁr att sex in—
arbete under peririktningar fdr verksamheten kommer att styra och vﬁgleda f6rbundets
féregés av en

oden 2016—2019. Beskrivningen av viktiga ﬁtgﬁrder f6r att n5 inriktningsmélen
och det
sammanfattning av riskanalysen som utgér grunden f6r handlingsprogrammet,
ﬁvergripande
med
ﬁnns éven en kort beskrivning som sammanfogar valda inriktningsmﬁl
iakttagelser frén riskanalysen.

ﬁnns
2018 redovisas de sex inriktningsmélen. Far vane inriktningsmél
Effekt—
ﬁtta mil) formulerade.
effektmél (sammanlagt tio mil) och produktionsmﬁl (totalt
fdrbundet vill se inom respek—
mﬁlen uttrycker vad fdrbundet vill uppnﬁ/vilken féréndring
aktiviteter som ska genomféiras fdr
ﬁve inriktningsmﬁl och produktionsmélen uttrycker vilka
méluppfyllelsen ska
ska kunna uppnés. FBI varje effektmﬁl ﬁnns angivet hur

I verksamhetsplan

att

effektmﬁlen

utfdrande uppfdljningsanmﬁtas och f6r vane produku'onsmﬁl ﬁnns métmetod, ansvarig fdr
svarig angivet.

I

2016-2019.
fdrbundets delérsrapport 2018 redovisas en méluppfo'ljning inriktning

De sex

redovisas, och till
inriktningsmﬁlen frﬁn handlingsprogrammet och verksamhetsplan 2018
mélomrﬁde och ge—
vane mﬁl ﬁnns en sammanfattande beskrivning av arbetet inom vane

nomférda ﬁtg'a'rder fram till och med 2018—08—31.
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Sammantaget bedﬁmer vi att det ﬁnns en koppling mellan handlingsprogrammet och- f0?beskrlvmng
bundets verksamhetsPIan, d5 en sammanfatming av genomféird riskanalys och
av viktiga étg'a'rder fdr att n5 inriktningsmélen redovisas i handlingsprogrammet. Det g5]:
ocksﬁ att jﬁmféra de angivna étgérderna i handlingsprogrammet med de effektmél som for~
mulerats iverksamhetsplanen, och vi ser dﬁ att effektmélen i verksamhetsplanen ofta har
konkret baring p5 de viktiga étgérder som redovisas i handlingsprogrammet. En Viss upp—
fiiljning

ten.

av méluppfyllelsen avseende malen iverksamhetsplanen redovisas i delﬁrsrappor—

Redovisningen av uppféljningen 5r lﬁtt att félja,

men det framgér inte tydligt i vﬂken

utstrﬁckning f6rbundet bedéms uppfylla samth'ga mﬁl iverksamhetsplanen fdr heliret.
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