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Revisorerna

Kommunfullmäktige
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2010-08-31
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 201008-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Vår bedömning ska biläggas delårsrapporten inför
fullmäktiges behandling av densamma.
Vår bedömning baseras på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har
varit begränsad i omfattning med inriktning på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.
Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet som fullmäktige beslutat om. Angående god ekonomisk
hushållning i ett verksamhetsperspektiv så är vår bedömning att mål/mått behöver utvecklas så att de visar
mätbara samband mellan resursförbrukning, prestationer, resultat och effekter. Först då kan en revisionell
bedömning av utfallen göras.
Vidare visar vår granskning att delårsrapporten på några punkter avviker från den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed. Vi bedömer dock inte att avvikelserna är sådana att de
riskerar att missleda kommunfullmäktige eller en utomstående beslutsfattare. De avvikelser vi noterat och
som bör beaktas till kommande års delårsrapportering är:
Delårsrapporten omfattar endast kommunens förvaltning. Enligt normgivaren bör den omfatta
hela kommunkoncernen.
Inkomster och utgifter periodiseras inte i den omfattning som är nödvändigt för att erhålla en
rättvisande resultatredovisning.
Intern försäljning inom kommunen har inte rensats bort ur resultaträkningen, vilket fått tillföljd
att externa kostnader och intäkter ej kan redovisas och analyseras.
Vid delårsbokslutet upplupna kostnader och intäkter registreras inte i ekonomisystemet utan
hanteras manuellt. Detta får till följd att delårsredovisningens resultat- och balansräkning inte kan
härledas ur bokföringen och att reviderbarheten blir låg.
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