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Till: Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsbokslut januari
—juni 2017
Vi har i enlighet med kommunallagen översiktligt gransk
at Mölndals stads delårsrapport per 30juni 2017.
Kommunallagen föreskriver att budgeten ska innehålla mål
och riktlinjer för verksamheten samt finansiella
och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Målen ska utvärderas
i delårsrapporten och i årsredovisningen.
Syftet med revisoremas översiktliga granskning är att bedöm
a om:
• Resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmä
ktige, är förenligt med de finansiella och
verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat
•
Delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonom
iska resultat och verksamhet.
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande
till en granskning av årsredovisning.
Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen har
vi gjort nedanstående bedömningar:

Måluppfyllelse
•

Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av målen
som har betydelse flir god ekonomisk
hushållning. Kommunfullmäktige hari Budget/plan 2017-2
019 fastställt definition av och riktlinjer
för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige
har formulerat två finansiella mål och tio
prioriterade verksamhetsmål som ska bidra till att god ekonom
isk hushållning uppfylls. Till målen
finns mätbara indikatorer. Vidare finns specifika direkti
v utifrån programförklaringen för
mandatperioden kopplade till målen.

•

1 delårsrapporten görs uppföljning och analys av både
de finansiella och de verksamhetsmässiga
målen. Det görs också en samlad bedömning av huruvi
da kommunen anser att verksamheten
bedrivs med god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen
noterar att det i delårsrapporten saknas
vissa indikatorutfafl, vilket begränsar möjlighet till
uppföljning i kortare tidsperspektiv.
Kommunstyrelsen bedömer att staden uppfyller god ekonom
isk hushållning.

•

Avseende de finansiella målen bedömer kommunen att båda
målen kommer att uppnås under
2017. Av kommunens tio prioriterade verksamhetsmässiga
mål har prognos om måluppfyllelse
lämnats för sex mål. Kommunstyrelsen bedömer att fem
mål kommer att uppnås eller uppnås till
viss del. Ett av målen bedöms att inte uppnås. För fyra av
måten bedömer kommunstyre Isen att
samlad bedömning inte är möjlig i delårsrapporten på grund
av att samtliga indikatorvärden inte
har bedömts.

•

Vår granskning visar att det för flera av de verksamhetsm
ässiga mälen saknas en bedömning av
måluppfyllelsen. Vi ser ingen anledning att ifrågasätta komm
unens bedömning om god
ekonomisk hushållning, men avvaktar till årsbokslutet med
att uttala oss om huruvida
kommunen bedriver sin verksamhet i enlighet med god ekonom
isk hushållning. Detta mot
bakgrund av att uppföljning saknas för flera mål. Vi rekom
menderar kommunen att ta fram en
modell för att kunna bedöma måluppfyllelsen även för de
verksamhetsmässiga mål där någon
eller några indikatorer inte varit möjliga att mäta i delårsb
okslutet.

Balanskravet
•

Staden prognostiserar att balanskravet kommer att uppfyl
las. Vi har ingen anledning att göra någon
annan bedömning än kommunen, beaktat prognosens storlek
och de osäkerhetsfaktorer som en
prognos ändå innebär.

Redovisning av materiella anläggningstillgångar
•

Staden följer inte RKR:s rekommendation 11.4 om kompo
nentredovisning fullt ut. Från och med
2017 tillämpas komponentavskrivning för nya anläggningar
. Staden byter anläggningsregister och
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från 201$ planeras även äldre anläggningar anpassas till kompo
nentavskrivning. Omfattande
genomgångar har genomf5rts och pågår fortfarande. Upplysning
om att rekommendationen endast
delvis fliljs har lämnats i delårsrapporten.
Revisoremas bedömning är att delårsrapporten, beaktat ovanst
ående noteringar, i huvudsak är upprättad i
enlighet med lagen om kommunal redovisning och ger en
rättvisande bild av kommunens resultat och
ställning.

Mölndat den 28 september 2017
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