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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förtroendevalda revisorerna i Gästrike Räddningstjänstförbund 

granskat om resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål 

direktionen beslutat. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 

2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning: 

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

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 finansiella mål som direktionen fastställt för 2021. 

I och med att det för ett av verksamhetsmålen för 2021 inte finns något utfall är det inte 

möjligt för revisionen att göra någon samlad bedömning av måluppfyllelsen för helåret 

gällande de fastställda verksamhetsmålen.  

För de mål där måluppfyllelse finns redovisat i årsredovisningen har det, grundat på vår 

granskning av årsredovisningens återrapportering, inte framkommit några 

omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis 

förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt för 2021.  

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive 

medlemskommuns fullmäktige och till revisorerna snarast möjligt och senast den 15 

april året efter det år som redovisningen avser. 

Förbundet 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 

bedömning ska lämnas till respektive medlemskommuns fullmäktige inför behandlingen 

av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-25. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och förbundsdirektör. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Förbundets målstyrning utgår från handlingsprogrammet 2020-2023 samt tre 

inriktningsmål; effektiv organisation, hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare.  

Direktionen har fastställt en verksamhetsplan för 2021 där inriktningsmålen har brutits 

ned till 11 verksamhetsmål formulerade enligt SMART-modellen. Verksamhetsmålen är 

följande: 

• Minska antalet bostadsbränder jämfört med föregående år 

• Myndighetsutövning inom brandskydd ska få högt betyg  

• Efterleva lagstadgade krav inom utbildningar och övningar internt  

• Medborgarna i våra medlemskommuner ska ge räddningstjänsten högt betyg 

• Diplomera heltidsstationer med Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg  

• Efterlevnad av finansiella målen  

• Minska antalet brand i fordon jämfört med föregående år  

• Medarbetarna ska vilja rekommendera Gästrike Räddningstjänst som 

arbetsgivare  

• God organisatorisk och social arbetsmiljö  

• Chefer ska vara bra ledare enligt ledarskapsindex  

• Ökad jämställdhet inom den operativa verksamheten 

Ett av dessa verksamhetsmål utgör efterlevnad av förbundets tre finansiella mål.  

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i verksamhetsplanen för 2021. Av den framgår att 

3 av 3 finansiella mål är uppfyllda, vilket framgår av tabellen nedan. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Soliditet ska vara 20%. 20,2% Målet uppnått. 

Investeringar i % av 
avskrivningar (100%) 

140% Målet uppnått. 

Årets resultat i mnkr ska vara 
större eller lika med noll kr 

+4,9 mnkr Målet uppnått. 

 

Som framgår ovan uppnås förbundets finansiella mål är för 2021. I och med förbundets 

redovisade resultat för 2021 redovisar förbundet en ekonomi i balans, där årets 

balanskravsresultat för 2021 uppgår till +4,9 mnkr. 

Vid 2020 års utgång redovisade förbundet ett ackumulerat negativt balanskravsresultat 

om -4,9 mnkr. Enligt kommunallagen (11 kap 12§) ska ett negativt balanskravsresultat 

återställas under de tre närmast följande åren. Däremot får respektive 

medlemskommuns fullmäktige besluta att en reglering inte ska göras om det finns 
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synnerliga skäl (11 kap 13§). I och med förbundets redovisade balanskravsresultat för 

2021 är tidigare års negativa resultat återställt vid årets utgång 2021.  

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i verksamhetsplanen för 2021. Redovisningen 

sker i tabellform där bedömning av målanalysen åskådliggörs med hjälp av färger 

(grönt=uppfylls, gult=uppfylls delvis, rött=uppfylls ej, sträck=prognos saknas/målet ej 

mätbart). Till varje mål lämnas även kommentarer.  

Av den framgår att 2 av 10 verksamhetsmål är uppfyllda, att 5 av 10 mål delvis är 

uppfyllda samt att 2 mål inte är uppfyllda. För ett verksamhetsmål saknas utfall att 

redovisa med anledning av att räddningstjänstens index (som utgör mätmetoden för 

målet) har tagits bort och någon måluppföljning kan därmed inte genomföras. 

I vår granskning kan vi konstatera att det i förbundets verksamhetsplan för 2021 inte har 

tydliggjorts vilka av förbundets verksamhetsmål som har koppling till god ekonomisk 

hushållning, och det framgår heller inte i årsredovisningen vilken koppling som finns. 

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 de finansiella mål som direktionen fastställt för 2021. 

I och med att det för ett av verksamhetsmålen för 2021 inte finns något utfall är det inte 

möjligt för revisionen att göra någon samlad bedömning av måluppfyllelsen för helåret 

gällande de fastställda verksamhetsmålen.  

För de mål där måluppfyllelse finns redovisat i årsredovisningen har det, grundat på vår 

granskning av årsredovisningens återrapportering, inte framkommit några 

omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis 

förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt för 2021.  

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.  
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

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

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
3 av 3 finansiella mål är uppfyllda. 
 

 

Verksamhetsmål Delvis/ Statistik saknas 
2 av 10 verksamhetsmål är 
uppfyllda, 5 mål delvis uppfyllda 
samt 2 mål är inte uppfyllda. För 1 
mål saknas utfall. 
 
I och med att det för ett av 
verksamhetsmålen för 2021 inte 
finns något utfall är det inte möjligt 
för revisionen att göra någon 
samlad bedömning av 
måluppfyllelsen för helåret gällande 
de fastställda verksamhetsmålen.  
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Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att se över 

verksamhetsmålen kopplade till god ekonomisk hushållning så att en tydligare 

uppföljning kopplat till god ekonomisk hushållning föreligger. När verksamhetsmål 

beslutas bör det framgå hur dessa mål förhåller sig till kraven på god ekonomisk 

hushållning i enlighet med kommunallagens intentioner.  

Dessa mål för god ekonomisk hushållning har revisionen till uppgift att bedöma inom 

ramen för sin bedömning av årsredovisningen. Den rekommendation vi lämnar syftar till 

att underlätta revisionens bedömning av mål för god ekonomisk hushållning. 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Gästrike Räddningstjänstförbund enligt de villkor och under de förutsättningar 
som framgår av revisionsplanen för 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del 
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  


