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Revisorerna 2009-10-12 
 

Kommunfullmäktige 

 

Bedömning av 2009 års delårsrapport 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i Delårs-
rapport med budgetutfallsprognos 2009 för Laholms kommun är förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat.  
 
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det inne-
bär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande ana-
lys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningens resultat presenteras i bifogad 
revisionsrapport, bilaga 1.  
 
Vi bedömer att:  

 det i kommunens budget 2009 finns mål för en god ekonomisk hushållning. 
Vi bedömer måluppfyllelsen på motsvarande sätt som görs i Delårsrapporten,  

 
 Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redo-

visningslagen och att det ekonomiska resultatet i Delårsrapporten är ett över-
skott.  

 
 den helårsprognos som lämnas i Delårsrapporten visar att kommunen kom-

mer att uppnå ekonomisk balans år 2009. Inför kommande års upprättande av 
Delårsrapport bör de revisionella bedömningar och rekommendationer som 
redovisas i granskningsrapporten beaktas.   

 
Utöver de synpunkter som redovisas i den bifogade granskningsrapporten vill vi 
lämna följande synpunkter; 
 
Utvecklingen sedan prognos 1/2009, - 5,2 mkr avseende verksamheternas kostnader, 
indikerar att kostnadsreducerande åtgärder vidtagits och att verksamhetskostnaderna 
– på totalnivå – kan komma att rymmas inom ramen för fastställd budget. En sådan 
prognos ser vi givetvis positivt på. Vår fortsatta bedömning är att det finns goda skäl 
för att de kostnadsreducerande strategier och åtgärdsplaner som arbetats fram full-
följs.  
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I anvisningarna för upprättandet av budget med ekonomisk plan för 2009 – 2011 fö-
reskrevs att nämndernas verksamhetsmål skulle härledas till fullmäktiges vision och 
övergripande mål – vilket också verkställdes. I prognos 2/2009 skall graden av mål-
uppfyllelse prognostiseras, vilket också gjorts. Men med undantag av socialnämnden 
ger nämndernas redovisningar inte upplysning om till vilket eller vilka fullmäktigemål 
som respektive inriktnings- och effektmål skall härledas. En sådan upplysning skulle 
enligt vår bedömning förstärka helhetssynen på kommunens verksamhet och samti-
digt underlättat för läsaren att bedöma på vilket sätt respektive nämnd bidrar till att 
respektive fullmäktigemål uppnås. 
  
  
 
Kjell Henriksson Tommy Jacobson  Bernt Samuelsson 
 
 
 
Ingemar Claesson Torkel Fagerström 
 
Bilaga 1; granskningsrapport upprättad av Komrev inom Öhrlings Pricewaterhou-
seCoopers. 


