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Ordförandeförslag - Revisionsberättelse och frågan om 
ansvarsfrihet för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 
Mälardalens brand- och räddningsförbund samt dess enskilda 
förtroendevalda för 2020 års verksamhet 
 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.            

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 
arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 
fullmäktige.  

 
Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 
behöver behandlas i särskild ordning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  
 
 

Anders Teljebäck 

Kommunfullmäktiges ordförande         
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Mälardalens Brand och Rädndingsförbunds förtroendevalda 
revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 
2020-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 
 
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin 
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 
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Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 
Inga väsentliga 
avvikelser har 
noterats.  
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Uppfyllt 
Direktionens mål 
avseende ekonomi 
och verksamhet har 
uppnåtts. 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?  
 

Uppfyllt 
Inga väsentliga 
avvikelser har 
noterats.  

 



 
 

Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive 
medlemskommuns fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april 
året efter det år som redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska 
ställning. 

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund 
och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med 
Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-02-16.. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av controller. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller den information som LKBR och RKRs 
rekommendationer kräver. Det finns upplysningar om viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning samt upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 
förbundet som inträffat under räkenskapsåret och efter dess slut. En utvärdering av 
förbundets ekonomiska ställning finns liksom en utvärdering av mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om väsentliga personalförhållanden samt 
sjukfrånvaro. Det lämnas upplysningar om förbundets förvaltning av pensionsmedel.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning. Årets balanskravsresultat 
uppgår till 2 597 tkr.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 
 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Årets 
investeringsbudget uppgick till 22 360 tkr att jämföra med ett utfall om 11 544 mnkr. 
Större investeringar har skett i fordon.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 
2020. 
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God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2019-2021 innehållande ett antal 
finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att det 
finansiella målet uppfyllts.  

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020.  

 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med det finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020.  

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 
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Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Det egna kapitalet ska inte 
understiga de återlånade medlen 
(dvs skillnaden mellan totala 
pensionsförpliktelser och 
förvaltade pensionsmedel)  

Det egna kapitalet understiger ej 
de återlånade medlen vid 
årsskiftet.. 

Målet är uppnått 

Verksamhetsmål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Fordonsplanen ska hållas. Upphandling av två basbilar och 
en lastbil har genomförts.. 

Målet är uppnått. 

Maximalt 48 timmar av sparad 
övertid/komptid per individ skall 
finnas vid årets slut. 

Arbete pågår ständigt för att 
minska kompensationsberget. 
Mycket liten personalfaktor, ökad 
personalomsättning och sjukdom 
försvårar. Enstaka medarbetare 
ligger över målnivån. 

Målet är uppnått. 



 
 

Rättvisande räkenskaper 1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga2 
avvikelser noterats. Årets resultat uppgår till 2 668 tkr att jämföra med budgeterade 0 
tkr.  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Inga avvikelser mot lag och 
god redovisningssed har påträffats. 

  

1 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
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Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 
Inga väsentliga 
avvikelser har 
noterats.  
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Uppfyllt 
Direktionens mål 
avseende ekonomi 
och verksamhet har 
uppnåtts. 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?  
 

Uppfyllt 
Inga väsentliga 
avvikelser har 
noterats.  

 



 
 

Rekommendationer 
Granskningen föranleder inga rekommendationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Mälardalens Brand och Räddnngsförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från den 8 december 2020 PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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2021-02-26 
 
 
 
 
Rebecka Hansson  

  

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

  



 

MÄLARDALENS BRAND- OCH 
RÄDDNINGSFÖRBUND KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum 

2021-02-09 
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Sammanträde med Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds Förbundsdirektion 

Enligt uppdrag av Ordförande Solveig Nilsson 

OBSEVERA!! Med anledning av Covid 19 gäller följande vid direktionssammanträdet: 
 
Mötet kommer att ske digitalt för både ordinarie ledamöter samt ersättare. 
 
Sekreterare Emma Stefansson skickar en digital länk till sammanträdet ett par dagar 
innan via e-post. 
 
Lämpligt att alla som deltar är uppkopplade till kl.13.45. 
 
Ordinarie ledamöter som ej kan delta kallar in ersättare samt meddelar sekreterare. 
Ersättare kallas in enligt gällande tjänstgöringsordning (först kommun och sedan 
partitillhörighet)  
 
Digitala gruppmöten innan direktionsmötet hanteras av gruppledaren. 
 

Datum 2021 - 02- 16 

Tid och plats Mötesplats: Vallby brandstation/ digitalt möte 
Gruppmöte kl. 13.00 
Direktionsmöte kl. 14.00 (uppkoppling 13.45 för de som deltar via länk) 

 Ledamöter 
Solveig Nilsson (S), Västerås 
Annika Duàn (S) Köping 
Catarina Pettersson (S), Hallstahammar 
Birgitta Åkerberg (L), Västerås 
Adam Pettersson (C), Västerås 
Jörgen Andersson (M), Västerås 
Terese Pransjö (M), Västerås 
Ola Saaw (M) Köping 
Stieg Andersson (M), Hallstahammar 
Christopher Marlowe (S), Surahammar 
Kent R Pettersson (Sd), Surahammar 
Anders Röhfors (M), Arboga 
Mikael Peterson (S)Kungsör 
 
Ersättare 
Malin Kauranen (S), Per-Inge Ahlbäck (S), Henrik Östman 
(L), Enes Bilalovic (M), Samuel Stengård (KD), Västerås  
Börje Eriksson (S), Andreas Trygg (V) Köping 
Sönke Rickertsen (C), Johanna Olofsson (M), 
Surahammar Martin Gabrielsson (L), Reijo Tarkka (V), 
Hallstahammar Per-Olov Lindqvist (S), Arboga 
Stellan Lund (M) Kungsör 

Övriga 
Förbundsdirektör Christer Ängehov 
Bitr. förbundsdirektör Tobias Erdsjö 
Controller Manuela Wester J 
Sekreterare Emma Stefansson 
 
Revisorer för kännedom 
Åke Johansson Västerås  
Göran Nilsson Köping 
Lennart Carlsson Surahammar  
Per Hedfors Hallstahammar 
Bertil Bresell Arboga 
Lars Wigström Kungsör 
Rebecka Hansson PWC 

 Ärende  Anteckningar 
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Protokolljustering 
 
 
 

 
 
 



 

MÄLARDALENS BRAND- OCH 
RÄDDNINGSFÖRBUND KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum 

2021-02-09 
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02 Föredragningslistans godkännande 
 
 
 

 
 

03 
 

Godkännande av digitalt möte samt digital signering av 
protokoll 
 
 

 

04 Protokoll beredningsutskott  Bilaga  
 
 
 

05 Årsredovisning med måluppfyllelse Bilaga 
Förslag till beslut – att godkänna 
MBR:s årsredovisning 2020 samt att 
översända densamma till 
medlemskommunerna. 
Samt 
Att överföra 4792 tkr till inventeringen 
övningsfält etapp 2 så att den totala 
investeringsramen för investeringen 
blir 9792 tkr. 

06 Uppföljning Internkontrollplan 2020 
 

Bilaga  
Förslag till beslut – att direktionen 
lägger informationen till handlingarna. 
 

07 Uppföljning Riskkontrollplan 2020 Bilaga  
Förslag till beslut – att direktionen 
lägger informationen till handlingarna. 
 

08 Tillsynsplan 2021 
 
 
 

Bilaga 
Förslag till beslut – att anta framtagen 
tillsynsplan för 2021. 

09 Delegeringsordning 
 
 

Bilaga 
Förslag till beslut – att anta 
delegationsordningen. 
 

10 Lägesbild med åtgärder under år 2021 och 2022 
kopplande till skogsbranden 2014. 
 

Bilaga 
Förslag till beslut – att godkänna 
lämnad lägesbild samt lista över 
utförda åtgärder. 
 

11 Utse vinnare- Nytt namn med logga Läggs ut senare 
Beslut 
 
 

12 Sammanträdestider för BU 
 

Bilaga 
Förslag till beslut- att godkänna 
sammanträdestider för 
beredningsutskottet 2021. 
 
 



 

MÄLARDALENS BRAND- OCH 
RÄDDNINGSFÖRBUND KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum 

2021-02-09 
 
 
 

 

 

 

                                3 

 

13 
 
 
 

Handlingsprogram för räddningstjänst 2021 
 
 
 

Bilaga 
Informationsärende 
 
 

14 
 
 
 

Datum för ägarmöte 
 
 

Information 
 

15 
 
 
 

Måluppfyllelse 
 

Läggs ut senare 

16 Inkomna handlingar 
 
 
 

Anmälan – Bilaga 

17 Delegeringsbeslut 
 
 
 

Anmälan – Bilaga 
 

18 Reglemente för direktionen Information 
Bilaga 
 
 

19 Vision och målbild 2025 
 
 
 

Information 
Bilaga 

20 Inför verksamhetsplan och budget 2021  
med ekonomisk plan för 2022 till 2023 

Information 
Bilaga 
 
 

21 Förbundsdirektören har ordet Information 
 
 
 

22 Övriga frågor  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sammanträde med 
 

Förbundsdirektionen för MBR 

Sekreterare 
 

Emma Stefansson 

 
 

 
  
  

  
 
Årsredovisning med  
måluppfyllelse 
V Medlemskommunerna 
 

 
MBR § 5                                                 Dnr 2020/126MBR-143 
I anslutning till tjänsteskrivelse från den 12 januari 2021 lämnade 
controllern Manuela Wester Johansson förslag till årsredovisning 
2020. Resultatet för året slutar på ett överskott på 2,7 Mkr. 
 
BESLUT 
Direktionen godkänner MBR:s årsredovisning 2020 samt att 
översända densamma till medlemskommunerna. 
 
Direktionen beslutar att överföra 4792 tkr till investeringen 
övningsfält etapp 2 så att den totala investeringsramen för 
investeringen blir 9792 tkr. 
------ 

  
  

  
Vid anteckningarna 

 

 

 

Emma Stefansson 
Sekreterare 

MÄLARDALENS BRAND-  

OCH RÄDDNINGSFÖRBUND 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum                 § 5  
2021-02-16                                         



 
 

 

 

Sammanträde med 
 

Förbundsdirektionen för RTMD 

Sekreterare 
 

Emma Stefansson 

 
  
  

  
Revisorernas 
granskningsrapport av 
årsredovisning 2020 
V Medlemskommunerna 

RTMD § 27                                           Dnr:2020/126-RTMD-142 
Controller Manuela Wester Johansson informerade om inkommen 
revisionsrapport gällande årsredovisning 2020. 
 
BESLUT 
Direktionen tackar för informationen och översänder handlingarna till 
medlemskommunerna för kännedom. 
------ 
 

  
  

  
Vid anteckningarna 

 

 

 

Emma Stefansson 
Sekreterare 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum                 § 27  
2021-03-16                                          
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