
 

 
 

 
 
Ekonomi 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-08 
Dnr 

KS 2019/000225 

  

 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) - 
Årsredovisning samt revisionsberättelse 2018 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunala redovisningslagen ska medlemskommunerna i ett 

kommunförbund godkänna årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet 

för förbundsdirektionen.  Mörbylånga kommun har överfört sin 

avfallshantering till Kalmarsundsregionens Renhållare varmed 

årsredovisningen behöver godkännas av kommunfullmäktige.    

Beslutsunderlag 

Missiv 

Förbundsdirektionens protokoll 

Årsredovisning 2018 

Revisionsberättelse 

Revisionsrapport från sakkunnigt biträde 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Årets resultat uppgår till 0,6 mnkr jämfört mot föregående års 2,8 mnkr. De 

största budgetavvikelserna är kostnaderna för entreprenörer för insamling 

och behandling av avfall blev 1,6 tkr lägre än budgeterat. Kostnader för 

konsulter och system, främst vid produktionen på Moskogen, blev -0,1 tkr. 

Personalkostnader för insamling av matavfall blev -1,9 medan kostnader för 

lokaler och fastigheter redovisar ett överskott på 0,2 tkr. Reparationer och 

förbrukningsinventarier blev -2,8 tkr högre än budgeterat. Avskrivningar och 

avsättningar blev lägre än budgeterat. Kundförlusterna har under året 

minskat och uppgår till 318 tkr (förra året 675 tkr). 

Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning som bygger på 

likviditet, soliditet och självfinansieringsgrad av investeringar är samtliga 

uppnådda.  Likviditeten är något bättre än föregående år, vilket till viss del 

beror på att långa lån har tagits under året och hanteras därför inte under 

kortfristiga skulder. Då stora investeringar har gjorts under 2018 har även 

självfinansieringsgraden sjunkit jämfört med 2017. Soliditeten är något lägre 

än 2017, men fortsatt god. Även samtliga verksamhetsmål är uppnådda. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa överväganden finns. 
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Kommunikation av förslaget till beslut 

Beslutet bör kommuniceras med förbundsdirektionen på 

Kalmarsundsregionens Renhållare. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisningen 2018 för Kalmarsundsregionens Renhållare godkänns. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomidirektör 

Fattat beslut expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) Box 868 391 28  Kalmar 

 

 

 

 

 

 

 

 






































































