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§ 288      Dnr KS/2019:274 
 
Granskning av delårsrapport - till KF 
 
Bakgrund 
Revisionen ska enligt kommunallagen översiktligt granska delårsrapporten per 31 
augusti 2019. 
 
Sammanfattning 
Revisionen bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed och att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.  
 
Kommunens mål att självfinansiera sina skattefinansierade investeringar enligt 
kommunfullmäktiges beslut inte kommer att hålla på grund av att 
investeringsvolymen anses ovanligt hög. 
 
Revisionen bedömer att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är uppfyllt, 
två av nio kommunmål bedöms inte vara uppfyllda vid delårsrapporten, tre mål är 
delvis uppfyllda och två bedöms vara uppfyllda. Två delmål har inte följts upp vid 
delårsrapporteringen på grund av att indikatorerna för målen inte kan bedömas.     
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Revisionens bedömning av delårsrapporten 
Granskning av delårsrapporten 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tar del av granskningen av delårsrapporten. 
 

2. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
 
 
 
 


