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Revisorernas bedömning av 
delårsrapport 2017:2 
 

Inledning 
Revisorerna ska, enligt kommunallagen, bedöma om resultatet i delårsrapport per 

2017-08-31 är förenligt med de mål som regionfullmäktige beslutat om. 

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av denna. 

 

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapport 

2017:2, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Granskningen har genomförts enligt god sed i kommunal verksamhet. Resultat av 

granskningen framgår av bifogad revisionsrapport.  

 

Revisorernas bedömning 
Revisorernas bedömning är att det finansiella målet är uppfyllt per den 31 augusti 

2017. Utifrån prognosen blir egenfinansieringsgraden för investeringar 85 % för 

2017. Detta innebär att måluppfyllelsen för det enskilda räkenskapsåret 2017 inte 

beräknas uppnås. Omfattande investeringar pågår och kommer att fortsätta under 

en stor del av denna tioårsperiod vilket kommer att kräva stora överskott om målet 

om egenfinansiering ska kunna nås för innevarande tioårsperiod. 

 

Vad gäller verksamhetsmålen konstaterar revisorerna att 13 mål inte når 

måluppfyllelsen. Av de strategiska systemmätetal som avser folkhälsa och 

sjukvård har nio av sjutton inte nått måluppfyllelse. Enligt prognosen i 
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delårsrapporten kommer målen om nollresultat inte nås avseende folkhälsa och 

sjukvård samt länstrafiken. Revisorerna delar denna bedömning. 

 

Revisorernas övergripande bedömning är att måluppfyllelsen för övriga 

verksamhetsmål, som redovisas i delårsrapporten, i stort sett är förenlig med de 

verksamhetsmål fullmäktige fastställt i budgeten för år 2017. Revisorerna grundar 

sin bedömning på att 60 procent av det totala antalet redovisade verksamhetsmål, 

efter åtta månader, är helt eller delvis uppfyllda. 

 

I likhet med tidigare år konstaterar revisorerna att redovisningen av 

måluppfyllelsen sker på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. Redovisningen i 

tabellform ger en bra överblick över mål och måluppfyllelse. 
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