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Revisionsberättelse för år 2020  
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (organisationsnummer 222000 - 1099) av 
dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.   

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll.   

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva 
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och 
inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.   

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen vad gäller förbundets måluppfyllelse inte är 
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Detta då ett av tre finansiella mål 
inte uppnås. Vidare är vår bedömning att resultatet för de av direktionen fastställa 
verksamhetsmålen inte är förenligt med vad direktionen fastställt då endast sex av tolv 
indikatorer bedöms uppfyllas.  

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänsten i Dala Mitt inte fullt ut har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. Detta då det ekonomiska utfallet för 2020 och avvikelsen mot budget är negativ om 18,9 
mnkr. Förbundets förmåga att hålla budget är avgörande för att verksamheten över tiden ska 
kunna leva upp till god ekonomisk hushållning. För att kunna åstadkomma en ekonomi i 
balans kommande år menar vi att det är avgörande att erforderliga besparingsåtgärder vidtas 
och att direktionen säkerställer en tillfredställande ekonomisk uppföljning och styrning av 
ekonomin.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 

 

 

 



 

Borlänge 2021-03-19 

 

 

Lars Lundh    Dagney Hansson  
Falu Kommun    Säters kommun  
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                     Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                       

 

 

Ulla Olsson    Kjell Andersson  
Borlänge kommun    Gagnefs kommun 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                     Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                       

 

 

Ann-Christin Anderberg 
Ludvika kommun  
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                       

 

 

 

Bilagor 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse 2020  

Förteckning över de sakkunnigas skriftliga rapporter för år 2020  

 


