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Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2017-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.  
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att: 
• kommunens delårsrapport i huvudsak är upprättad i enlighet med de krav 

som lagen och rekommendationen ställer gällande uppställningsformer för 
resultat- och balansräkningar i delårsrapporten.  

• kommunens delårsrapport i huvudsak är upprättad i enlighet med lagens 
krav, god redovisningssed och gällande riktlinjer.   

• Kommunen har i dagsläget ingen plan för när komponentredovisning ska 
införas på anläggningstillgångar som sedan tidigare finns i kommunens 
ägo. Detta är en avvikelse mot RKR 11.4 då hela anläggningsmassan ska 
redovisas i enlighet med komponentredovisning.  

Det är även viktigt att kommunen till dess att komponentavskrivningen är 
implementerad upplyser i sina redovisningsprinciper om vilka avvägningar 
och prioriteringar som har gjorts. Även den ekonomiska effekt en 
implementering av komponentavskrivning hade medfört måste upplysas 
om. 

• sammanställd redovisning för kommunen har inte upprättats. Detta är en 
avvikelse mot RKR 22. 



• samtliga kommunens leasingavtal redovisas som operationella 
leasingavtal. Vi har noterat att en individuell bedömning av respektive 
leasingkontrakt ej genomförts. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att 
göra en genomgång av samtliga leasingavtal för att säkerställa 
klassificering i enlighet med LKR och RKRs rekommendationer. 

• vi bedömer att resultatet i delårsrapporten är i huvudsak förenligt med 
fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

• avseende de verksamhetsmål som är mätbara i delåret är vår bedömning 
att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Revisorerna bedömning är att resultatet i delårsrapporten är i huvudsak 
förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om. 

 
Revisorernas samlade bedömning av resultatet i delårsrapporten avseende de 
verksamhetsmålen som är mätbara i huvudsak är förenligt med det 
fullmäktige beslutat om. 
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Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport


