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Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2007

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrap-
porten per 2007-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Vår bedömning ska
biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Detta innebär
att granskningen har varit begränsad i omfattning det vill säga med inriktning på över-
gripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Granskningen visar att delårsrapporteringen i allt väsentligt sker enligt lag om kommunal
redovisning, god redovisningssed och fullmäktiges föreskrifter. De avsteg som noteras
och som bör beaktas för kommande år är;

 Redovisningen av pensioner bygger på en prognos från april 2007. Det kan konstate-
ras att kommunerna bytt modell för beräkningsantaganden och att det inte fått ge-
nomslag i kommunens pensionsredovisning. Redovisningen av pensioner kan därför
sägas vara behäftad med osäkerhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål fullmäk-
tige beslutat om med följande undantag;

Fullmäktiges verksamhetsmässiga mål bedöms inte att uppnås vad avser;
 Det planerade fastighetsunderhållet som senast vid utgången av 2009 ska uppgå till

50 kr per kvadratmeter.
 Barngrupperna inom förskolan ska vid utgången av 2008 minskat till 16 barn(dvs 16

platser) utan att kostnadsskillnaden mot liknande kommuner har ökat i jämförelse
med 2004.
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Fullmäktiges finansiella mål bedöms inte uppnås vad avser;
 Likvida medel ska uppgå till minst 30 dagars utbetalning

Vi ser med oro på den negativa ekonomiska utvecklingen inom barn- och utbildnings-
nämnden. Nämndens prognostiserade budgetunderskott uppgår till -8,4 mnkr och vi anser
därför att kraftfulla åtgärder måste vidtas får att få barn- och utbildningsnämnden att
bedriva en verksamhet som inryms inom den budgetram som fullmäktige beviljat.
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