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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Joakim Kärnborg

2017-03-27

Dnr KS 2016-858

Kommunstyrelsen

Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen Årsredovisning 2016, revisionsberättelse, ansvarsfrihet
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till kommunfullmäktige
för ställningstagande av ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionens årsredovisning för 2016
godkänns.
2. Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionens direktion samt de enskilda
ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år 2016.
Ärende
Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen har lämnat sin årsredovisning
för år 2016 till kommunen.
Förbundet redovisar ett underskott med - 2 800 tkr. Två poster har lagts till i
balanskravsutredningen. Posterna bedöms som extraordinära och efter
korrigering blir resultatet av balanskravsutredningen positivt.
Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att respektive fullmäktige
beslutar att bevilja direktionen i kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
samt de enskilda ledamöterna i den samma ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Kommunfullmäktige föreslås att besluta att godkänna kommunalförbundet
Fjärde Storstadsregionens årsredovisning för 2016 samt bevilja direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
__________
Beslutsunderlag:
Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen Årsredovisning 2016
Revisions PM Granskning av årsredovisning 2016 för kommunalförbundet Fjärde
Storstadsregionen 2016
Revisionsberättelse för år 2016, revisorerna i kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
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Bakgrund
Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen har lämnat sin årsredovisning
för år 2016 till kommunen.
Förbundet redovisar ett underskott med - 2 800 tkr. Lönecenter visar ett
överskott på 3 100 tkr. Upphandlingscenter visar ett underskott på -1 315 tkr.
Bland annat berör detta på den nya finansieringsmodellen, där den fasta
administrationsavgiften kommer att höjas (för 2016 resulterade ”felräkningen”
i -1938 tkr) till 2017. Vidare finns ett underskott rörande pensionsavgifter på 1480 tkr. Dessa två poster har kommunalförbundet bedömt kunna tilläggas i
balanskravsutredningen.
Förbundet bedömer dessa som extraordinära och de utgörs av ökade
pensionskostnader på grund av felaktiga uppgifter från en tidigare leverantör
vilket upptäcktes vid bytet av leverantör samt för låg administrationsavgift från
förbundsmedlemmarna. Efter korrigering för dessa poster blir resultatet av
balanskravsutredningen positivt.
Direktionen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Balanserat resultat

12 365 356 kr

Årets resultat

-2 800 252 kr

Balanseras i ny räkning

9 565 104 kr

Revisorerna i revisionsberättelse har tillstyrkt att
-

direktionen i kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen samt de
enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för årets verksamhet.

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för
verksamheten och dess ekonomiska ställning samt finansiering.
Revisorerna anger vidare att verksamheten under året har genomförts på ett ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att förbundet har en tillräcklig
intern kontroll.
Revisorerna påpekar att redovisningen av direktionens verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning kan förbättras genom att ange målvärden för de
förhållanden som redovisas i verksamhetsberättelsen. Detta har även tidigare
påpekats men revisorerna konstaterar också att arbete pågår inom förbundet
och att detta redan visar på positiva resultat.
I enlighet med förbundsordningen ska förbundet överlämna revisorernas
berättelse tillsammans med årsredovisningen till medlemskommunernas
kommunfullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunalförbundet Fjärde
Storstadsregionen

