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Utlåtande avseende delårsrapport 2014 
 

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den 

ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 

 

Resultatet per den 31-08-2014 är 28,4 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett resultat på 7,0 

mnkr, vilket är 13,6 mnkr sämre än budgeterat. Kommunstyrelsens och nämndernas totala 

budgetavvikelse prognostiseras till – 13,6 mnkr vid årets slut. Tre av ansvarsområdena pro-

gnostiserar underskott och fem överskott. Det största enskilda underskottet prognostiserar 

Individ och familjeomsorg med -19,6 mnkr avseende helåret. Dock har utvecklingen med 

fortsatt årligen ökande kostnader avstannat enligt verksamhetsberättelsen. 

 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrap-

port: 

- I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som 

tyder på att kommunens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 

med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

- Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 28 187 tkr, dock visar 

prognosen för helåret 2014 att kommunen inte kommer att kunna återställa under-

skottet från 2011 vilket innebär att balanskravet inte kommer att bli uppfyllt. 

 

Finansiella mål 
- Vår översiktliga granskning visar på att det prognostiserade resultat endast delvis är 

förenligt med de finansiella målen som fullmäktige beslutat. Detta eftersom bara ett 

av två finansiella mål uppnås.  

 
Mål för verksamheten 

- Vår generella bedömning är att kopplingen mellan angivna mål i budget och redo-

görelsen av måluppfyllelsen har blivit tydligare i  delårsbokslutet per augusti 2014. 

Bedömningen av måluppfyllelsen är många gånger svår att göra då mätningar som 

ska ligga till grund för bedömningarna inte gjorts. Jämförelse med mål i budget för-

svåras också av organisationsförändringar. Flera bedömningar kan ej styrkas. I flera 

fall har mått som anges i styrkort inte redovisats. Mot bakgrund av den redovisning 

som görs i delårsbokslutet är vår bedömning är att detta ger fullmäktige en begrän-
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sad möjlighet att bedöma graden av måluppfyllelse i förhållande till god ekonomisk 

hushållning. Vi har noterat att ett arbete pågår för att utveckla målen. 

 
En utförligare redovisning av granskningsresultatet ges i bifogad granskningsrapport.  
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