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Utlåtande avseende delårsrapport 2017 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om kommunens räkenskaper är 
rättvisande och om resultatet i delårsrapport per 2017-08-31 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 kommer att uppnå en ekonomi i balans 
år 2017. 
 
Med delårsrapporten som grund gör vi följande bedömningar: 

 Utifrån den tolkning av kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § § 61 och 64 som görs i den av 
kommunstyrelsen antagna delårsrapporten är räkenskaperna inte rättvisande. Intäkter och 
kostnader ska redovisas i den period de avser och det är inte tillåtet att balansera överskott mellan 
åren. Kommunstyrelsen har fått information om hur rättning kan göras till årsredovisningen för 
att räkenskaperna ska vara rättvisande och upprättade utifrån god redovisningssed. 
 

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

 
 Vi bedömer att det även finns osäkerhet gällande helårsprognosen då vi har identifierat poster 

som ej har tagits med i prognosen. 
 
 Delårsrapporten saknar en samlad bedömning om huruvida målen för en god ekonomisk 

hushållning kommer att kunna uppnås, såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt 
perspektiv. Endast för ett av de finansiella målen kan vi göra en bedömning; budgeterat resultat 
uppgår inte till 1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. I övrigt kan vi inte göra någon bedömning 
avseende god ekonomisk hushållning. 

 
 Vi noterar att kommunstyrelsen i sin verksamhetsberättelse har gjort en uppföljning av styrelsens 

egna verksamhetsmål. 
 
 Årets redovisade positiva resultat kan hänföras till den felaktiga fondering som gjorts av 2016 års 

överskott. Det är viktigt att styrelse och nämnder trots det förväntade goda resultatet 2017 
anpassar verksamheten till 2018 års budgetramar. 
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