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Revisionsberättelse för år 2016
Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet under år 2016.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
förbundets revisionsreglemente.
Vi har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra beslutsunderlag.
Vidare har granskning av räkenskaperna skett. KPMG har biträtt oss vid revisionen.
Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår nedan.
Förbundet redovisar för 2016 ett positivt resultat omfattande 1 486 tkr för verksamheten. Från
tidigare år kvarstår negativa resultat med 864 tkr från fjolåret. Enligt kommunallagens balanskrav
ska underskottet återställas inom tre år för att förbundet ska klara kommunallagens krav på
ekonomi i balans. Enligt förbundets balanskravsredovisning återställs nu tidigare års negativa
resultat och förbundet uppfyller därmed Kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Förbundet redovisar ett balanskravsresultat på 622 tkr. Enligt överenskommelse med
Länsstyrelsen får detta överskott öronmärkas för framtida underhåll av doserare.
Granskningen av räkenskaperna och förbundets förvaltning visar att verksamheten bedrivits i
enlighet med förbundsordningen och förbundets ändamål.
Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande och att de presenteras i årsredovisningen i enlighet
med lagen om kommunal redovisning.
Vår samlade bedömning är att förbundet och dess direktion genomfört årets verksamhet och
verkat i den riktning som medlemskommunerna avsett vid bildandet av kommunalförbundet.
Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Bedömning av årsbokslut utifrån lagstiftning om god ekonomisk hushållning
Revisorerna har till uppgift att, enligt kommunallagen 9 kap 9 §, bedöma om årsbokslutet är
förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen gäller både de finansiella målen
och målen och riktlinjerna för verksamheten.
Vår övergripande bedömning är att förbundet arbetat i enlighet med de mål som anges. I fjol har
Värmlands Läns Kalkningsförbund formulerat ett antal finansiella och verksamhetsmässiga mål
som gäller för verksamheten och som därmed möjliggör en tydligare uppföljning av
måluppfyllelsen.
Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats och presenterats i enlighet med lagen om
kommunal redovisning. Resultaträkningen och balansräkningen, bedöms ge en rättvisande bild
av förbundets finansiella resultat och den ekonomiska ställningen vid årets utgång.

Vi tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs och att årsredovisningen godkänns.
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