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Utlåtande avseende delårsrapport 2015 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om kommunens räkenskaper är 
rättvisande och om resultatet i delårsrapport per 2015-08-31 är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av 
densamma. 

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att 
granskningen varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i 
redovisningen.  Granskningsresultatet framgår närmare av bifogad revisionsrapport som utarbetats 
av PwC.  

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen inte kommer att uppnå en ekonomi i 
balans år 2015 I prognosen ingår återbetalning av försäkringspremier från AFA motsvarande -4 509 tkr 
vilket förbättrar resultatet. 
 
Med delårsrapporten som grund gör vi följande bedömningar: 

 I vår översiktliga granskning bedömer vi att kommunens delårsrapport inte fullt ut är upprättad 
utifrån lagens lag och god redovisningssed i övrigt. Kommunen följer inte rådet för kommunal 
redovisnings (RKR) rekommendation 11.2materiella anläggningstillgänger avseende 
komponentavskrivning, osäkerhet gällande kvaliteten på periodiseringar har identifierats och 
rapporten innehåller inte alla delar enligt RKR:s rekommendation nr 22 Delårsrapporter. 
 

 Delårsrapporten saknar en samlad bedömning om huruvida målen för en god ekonomisk 
hushållning kommer att kunna uppnås, såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt 
perspektiv. Vi kan därför inte göra någon bedömning avseende god ekonomisk hushållning. 
 

 Det prognostiserade resultat är i vart fall inte förenligt med det finansiella målet, att resultatet ska 
minst motsvara 1,2 procent av skatteintäkter och bidrag, som fullmäktige beslutat i budget 2015, 
då prognosticerat resultat uppgår till – 26 653 tkr. 

 
 Delårsrapporten innehåller en balanskravsutredning men inte någon bedömning av hur ett 

återställande ska ske.  Det ackumulerade balanskravsresultatet uppgår till -33 782 tkr. 
 
 Större negativa budgetavvikelser redovisas inom socialnämnden och utbildningsnämnden, -21,8 

mnkr respektive -8,5 mnkr. Vi kommer att följa nämndernas åtgärder för att minska kostnaderna 
inom ramen för vår årliga ansvarsutövandegranskning. 

 
 Vi bedömer kommunens ekonomiska situation som mycket bekymmersam och att det kommer att 

krävas betydande åtgärder för att återställa det negativa balanskravsresultatet och att nå en 
ekonomi i balans. 
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