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§ 281 Dnr KS 2019/000529  

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) – Delårs-
rapport 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 
delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2019.  

Beslutsunderlag 

Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2019. 
Utlåtande över delårsrapport 2019. 

Revisionsrapport –granskning av delårsrapport 2019. 
Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2019, godkänns.  

_____ 
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Datum 

2019-10-28 

Dnr 

KS 2019/000529 

  

 

Delårsrapport - Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR) 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 
delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2019.  

Beslutsunderlag 

Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2019 

Utlåtande över delårsrapport 2019 
Revisionsrapport –granskning av delårsrapport 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 2019   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Resultatet i delårsrapporten uppgår till 5 253 tkr. Prognosen för året visar på 

ett nollresultat. Budgeterat resultat för 2019 uppgår till – 6 592 tkr. För 
koncernen (KSSR inkl Moskogen Miljö AB) är resultatet 7 139 och 
prognosen ett positivt resultat på 2 000 tkr.  

 
Årsprognosen för moderbolaget beräknas i balans trots det något bättre 

resultatet för delåret. Detta beror på att intäkterna inte beräknas vara på 
samma nivå som tidigare under året och att kostnadsmassan förväntas vara 
något högre. För Moskogen Miljö AB beräknas dock budgeten hållas 

kvarvarande månader även om inflödet av förorenade jordar beräknas vara 
lägre än budget för återstoden av året.  
 

Under sommaren har byggnationen av 2 st nya självservice ÅVC:er i 
Alsterbro och Kristdala färdigställts och investering i en cyklon i 

förbehandlingen har gjorts för att ta bort främmande material i slurryn. 
 
1:a april verkställdes direktionens tidigare tagna beslut om att starta 

Moskogen Miljö AB, vilket fungerar som ett produktionsbolag inom 
KSRR:s koncern. Bolaget startades genom en verksamhetsöverlåtelse från 

KSRR, bestående av KSRR:s tidigare verksamhet för sorteringsanläggningen 
och verksamheten för deponianläggningen, d v s all verksamhet innanför 
vågarna. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-10-28 

Dnr 

KS 2019/000529 

Sida 

2(2) 
 

 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2019, godkänns  

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare 
 



Från: Caroline Liljebjörn (SE - ASR) <caroline.liljebjoern@pwc.com> 

Skickat: den 18 oktober 2019 08:07 
Till: kommun@kalmar.se; Mörbylånga kommun; kommun@borgholm.se; 

kommun@nybro.se; kommun@torsas.se 
Kopia: Mikael Svensson; Marie-Louise Johansson; Yvonne Nilsson; Per Nygren 
Ämne: Utlåtande med tillhörande rapport KSRR 
Bifogade filer: Utlåtande 2019 KSRR.pdf; Rapport delårsgranskning 20190831 

KSRR.pdf 
 
Hej! 

 
Härmed översänds utlåtandet med tillhörande revisionsrapport avseende granskning av 
delårsrapporten i KSRR. Handlingarna ställs till kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun. 
 

Vänliga hälsningar, 
 
Carol i ne Liljebjörn 
PwC | Kommunal Sektor | Certifierad kommunal revisor  
Direkt: +46 (0)10 2129001 | Mobil: +46 (0)734 235248 
Email: carol ine.liljebjoern@pwc.com  
PwC Sverige 
Box 4, 351 03 Växjö | Storgatan 33 
www.pwc.se 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may 
contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, 

or taking of any  action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended 
recipient is prohibited. If y ou received this in error, please contact the sender and delete the material from 
any  computer. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could 
be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain v iruses. The sender 
therefore does not accept liability for any  errors or omissions in the contents of this messag e, which arise 
as a result of e-mail transmission. Also, please note that any  views or opinions presented in this email are 
solely  those of the author and do not necessarily represent those of the company. 

mailto:caroline.liljebjoern@pwc.com
http://www.pwc.se/
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbun-

dets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obli-

gatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för 

sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som 

fastställts.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fast-

ställts i budget 2019. Enligt förbundets prognos uppfylls samtliga finansiella mål. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt 

med de fastställda målen. Uppföljningen i delårsrapporten visar att samtliga verksam-

hetsmål förväntas bli uppfyllda för år 2019. 
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I 

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma 

resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revi-

sorerna ska lämna till fullmäktige i medlemskommunerna. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av för-

bundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-

ning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med respektive fullmäktiges behandling av den-
samma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekono-
misk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31, 

• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med må-

len för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 
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Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 

i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 

översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 

ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan 

förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-

fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 

övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2019-10-04. Fullmäktige i re-

spektive medlemskommun behandlar därefter delårsrapporten. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket överensstäm-

mer med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning1. Resultatet för peri-

oden uppgår till 5,2 mnkr (2018-08-31: 0,4 tkr) i förbundet.  

Per den 1 april 2019 överläts verksamheten för sorteringsanläggning och deponianlägg-

ning till det nystartade dotterbolaget Moskogen Miljö AB. För att erhålla jämförelse med 

föregående års redovisning i KSRR presenteras en sammanställd redovisning (koncern) 

vid sidan av KSRR:s resultaträkning, balansräkning och noter. Resultatet för perioden 

uppgår till 7,1 mnkr (2018-08-31: 0,4 mnkr) i koncernen. 

Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid (två månader efter delårspe-

riodens slut) till förbundets revisorer och fullmäktige i respektive medlemskommun.2 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträf-

fat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats. Upplys-

ningar lämnas till exempel om verksamhetsöverlåtelsen till Moskogen Miljö AB och större 

investeringar. 

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 

utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs. Upplysningar lämnas till exempel om bo-

stadsnära insamling.  

Periodens investeringar uppgår till 10,8 mnkr i KSRR och till 11,1 mnkr i koncernen. I 

KSRR är övervägande delen av investeringarna genomförda enligt prognosen medan en 

plastavskiljare återstår i Moskogen Miljö AB. Prognosen innebär att 11,0 mnkr av de bud-

geterade investeringarna år 2019 inte genomförs i KSRR. Motsvarande belopp för kon-

cernen är 15,2 mnkr. Det är främst budget för containrar, fordon, maskiner och inpasse-

ringssystem som inte utnyttjas enligt prognosen. 

Det finns en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fast-

ställts för den löpande verksamheten. Det prognostiserade resultatet uppgår i KSRR till 

0 mnkr vilket är 6,6 mnkr högre än budgeterat. I koncernen uppgår resultatet enligt pro-

gnosen till 2,0 mnkr vilket är 2,0 mnkr högre än budgeterat. 

                                                      
1 LKBR kap 13 § 1 
2 KL kap 11 § 16 st 2 
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En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets 

prognostiserade resultat förväntas förbundet redovisa en ekonomi i balans för år 2019. 

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt 

RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal 

i enlighet med rekommendationen.  

En samlad, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet finns i 

delårsrapporten. 

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 
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2.2. God ekonomisk hushållning 

2.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets finansiella 

mål som fastställts i budget 2019. 

Finansiella mål, fastställda 
av direktionen 

Prognos 2019 Måluppfyllelse, förbun-
dets bedömning 

Likviditeten (betalningsför-
måga på kort sikt) >20 % 

50 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

Soliditet (betalningsförmåga 
på lång sikt) >15 % 

24 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

Självfinansieringsgrad (av 
investeringarna) >50 % 

164 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

 

Enligt förbundets prognos kommer samtliga finansiella mål att uppnås. 

Mål för verksamheten 

I delårsrapporten görs en avstämning mot utfallet avseende förbundets verksamhetsmål 

som fastställts i budget 2019. 

Verksamhetsmål, fastställda 
av direktionen 

Utfallet 190831 Måluppfyllelse, förbun-
dets bedömning 

Reklamationer åtgärdade inom 
tre dagar >90 % 

99 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

Ej tömt kärl pga KSRR/totalt 
antal kärl <0,1 % 

0,01 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

Oplanerade stopp i MOSA/total 
produktionstid <5 % 

3,9 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

Kunder nöjda med bemötandet 
>85 % 

92 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

 

I delårsrapporten beskrivs även att en NKI3 har genomförts under våren, vilken visar en 

ökning av nöjda kunder till 92 %. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fast-

ställts i budget 2019. Enligt förbundets prognos uppfylls samtliga finansiella mål. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenlig 

med de fastställda målen. Uppföljningen i delårsrapporten visar att samtliga verksam-

hetsmål förväntas bli uppfyllda för år 2019. 

 

                                                      
3 Nöjd kund index 
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 Bedömningar utifrån  
revisionsfrågor 

 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten upprättats enligt 

lagens krav och god redovisningssed? 

 Uppfyllt 

Vi bedömer att delårsrappor-

ten i allt väsentligt är upprät-

tad i enlighet med lagens 

krav och god redovisnings-

sed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrappor-

ten är att balanskravet kom-

mer att uppfyllas för år 2019. 

 

Är resultaten i delårsrapporten fören-

liga med de av fullmäktige fastställda 

målen för god ekonomisk hushållning, 

d.v.s. finns förutsättningar att målen 

kommer att uppnås? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det progno-

stiserade resultatet är fören-

ligt med de finansiella mål 

som fastställts i budget 2019. 

Enligt förbundets prognos 

uppfylls samtliga finansiella 

mål. 

Vi bedömer, utifrån delårs-

rapportens återrapportering, 

att verksamhetens utfall är 

förenlig med de fastställda 

målen. Uppföljningen i de-

lårsrapporten visar att samt-

liga verksamhetsmål förvän-

tas bli uppfyllda för år 2019. 
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2019-10-15 
 
 
 
 
Caroline Liljebjörn 

  

Projektledare   

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Kalmarsundsregionens Renhållare enligt de villkor och under de förutsätt-

ningar som framgår av god revisionssed. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot an-

nan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 



KSR
2Org-ro-15

Till Kommunfirllmiiktige i
Kalmar
Mtirbylflnga
Nybro
Oskarshamn
Torsis

Utlfltande alseende delirsrapport 2()19
Revisorerna skall bed6ma om resultatet i dellrsrapporten 5,r fiirenligt med de mil som di-
rektionen beslutat om i irsbudgeten och flerirsplanen.

Ftirbundets revisorer har tiversikligt granskat del5rsrapporten per den 3r augusti ftir Kal-
marsundsregionens renhillare. En tiversiktlig granskning dr vdsentligt begriinsad och inrik-
tad pi analys och mindre pi detaljgranskning. Granskningsresultatet framgflr av bifogad re-
visionsrapport som utarbetats av PwC.

Revisorerna beddmer att:

delirsrapporten i allt viisentligt uppfyller lagens krav och god redovisningssed,

ftirbundet, enligt prognosen, kommer att uppnn en ekonomi i balans ltir 1r zor9,

det prognostiserade resultatet er fdrenligt med de finansiella mfrl som faststallts i
budget 2019. Enligt ftirbundets prognos uppfylls samtliga finansiella mil.

verksamhetens utfall [r ftirenligt med de faststAllda milen. Uppfiiljningen i delfrrs-
rapporten visar att samtliga verksamhetsmal ftirvantas bli uppftllda ftir flr zor9.

delirsrapporten uppfuller syftet att ge direktionen miijlighet att anvdnda den som
underlag fiir styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

4qA
Mgrgil As6n
Avl5rbyllnga
utsedd revisor

ClrL

x a lMARsu hoSRt Grotv r !

Ftirbundets revisorer

(}*W-y
Av Torsis kommun
utsedd revisor

kommun

































Från: Mikael Svensson <mikael.svensson@ksrr.se> 
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Bifogat finner ni delårsrapporten för KSRR. 
 
M v h 
 
Mikael 
 
Med vänlig hälsning 
Mikael Svensson 
Ekonomichef 

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare  
Moskogen 101, 395 91 Kalmar 

Box 868, 391 28 Kalmar 
Mobil: 070-976 92 06  

Välkommen att besöka  
ksrr.se 

 


