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Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2017-06-30 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av densamma. 

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad 
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Resultatet för perioden är positivt med 71,8 mkr, att jämföra med föregående år då 
resultatet för perioden uppgick till 37,8 mkr. För helåret prognosticeras ett positivt 
resultat om 83,0 mkr vilket är 37,0 mkr högre än budget. 

Kommunen har, likt föregående år, valt att inte redovisa förändring av 
semesterlöneskuld i delårsrapporten. Med hänsyn tagen till denna hade resultatet 
per 2017-06-30 uppgått till 47,4 mkr. Förändring kommer att redovisas i sin 
helhet i årsbokslutet. Upplysning om detta finns i delårsrapporten. Vår bedömning 
är att kommunens resultat och ställning per 2017-06-30, bortsett från den ej 
redovisade förändringen av semesterlöneskulden, i allt väsentligt är rättvisande. 

Enligt prognos föreligger ett totalt överskott inom driftredovisningen exklusive 
finansförvaltningen om 2,9 mkr jämfört med budget. Socialnämnden 
prognosticerar ett underskott om 4,9 mkr medan nämnden för livslångt lärande 
prognostiserar ett underskott om 2,5 mkr. 

I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2017 finns fyra finansiella 
målsättningar. Enligt prognosen för 2017 bedöms samtliga finansiella resultatmål 
vara uppnådda vid årets slut. 

De verksamhetsmässiga målen av betydelse för god ekonomisk hushållning följs 
upp per nämnd i delårsrapporten. Samtliga mål följs inte upp i delårsrapporten då 
de ej kan följas upp per sista juni 2017. Av de mått som presenteras i 
delårsrapporten är ca 60 % uppfyllda per sista juni 2017.  
Tidigare år har delårsrapporten saknat en sammanställd redovisning vilket vi 
återkommande har påpekat. Vi noterar att delårsrapporten nu för första gången  
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innehåller en sammanställd redovisning, i enlighet med vad Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) stipulerar. 
 
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål 
fullmäktige beslutat om. Avseende de verksamhetsmässiga målen är de så långt 
det går att se delvis uppnådda.  
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