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Revisionens bedömning av delårsrapport augusti 2017 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att godkänna rapporten 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionsnämnden i Strömstads kommun har behandlat EY s rapport 1 i avseende 
granskning av delårsbokslut för räkenskapsår 2017 och godkänt densamma. 
Rapporten kommer så småningom att ligga till grund för ansvarsbedömningen i vår 
Revisionsberättelse.  
 
Beslutsunderlag 
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Rapport avseende granskning delårsbokslut för räkenskapsår 
2017 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


REVISONSNÄMNDEN 
I STRÖMSTAD KOMMUN 

Strömstads kommun 
KF 
452 80 Strömstad 

Missiv Revisionens bedömning av delårsrapport augusti 2017 

201 7-10-26 

STROMSTAOS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Y
7 -10- 2 7 

Dnr .YS .. ~.0.1.1.-: ... ()b O) 
Hand/ J ......... .. 

. n ... ... ..................... . 

Revisionsnämnden i Strömstads kommun har behandlat EY s rappo1i avseende granslming av 
delårsbokslut för räkenskapsår 2017 och godkänt densamma. 

Rapporten konuner så småningom att ligga till grund för ansvarsbedömningen i vår 
Revisionsberättelse. 

Vi överlämnar härmed ovannänmda EY s rappo1i samt vår, revisionsnämndens, bedömning av 
delår 2017. 

Med vänlig hälsning 
För Revisionsnämnden 
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Å sa Karlsson 
Ordf. 
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Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2017 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrappmien 
per augusti 201 7 är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige 
beslutat samt om delårsrappo1ten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat 
och ställning. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av densamma. 

Vi har i enlighet med Kommunallagen översiktligt granskat Strömstad kommuns 
delårsrapport per 2017-08-31. Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål 
och riktlinjer för verksamheten samt mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål. Dessa mål skall följas upp i 
delårsrappmien och i årsredovisningen. 

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en granskning av en 
årsredovisning. 

Vi har i granskningen biträtts av sakkunnigt biträde från EY. 

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit: 

Balanskravet 
Delårsrapporten utvisar ett prognostiserat resultat för år 2017 på 18,3 mnkr. Utfallet per 2017-
08-31 uppgår till 42, I mnkr. Vid en bedömning om balanskravet kommer att uppfyllas för år 
2017 prognostiserar kommunen med att uppfylla balanskravet. Vi har ingen anledning att 
göra någon annan bedömning än kommunen, beaktat prognosens storlek och de 
osäkerhetsfaktorer som en prognos ändå innebär. 

Måluppfyllelse - God ekonomisk hushållning 
Enligt Kommunallagen ska det i delårsrapporten finnas en uppföljning av de mål som 
fullmäktige fastställt med betydelse för god ekonomisk hushållning. I budget 2017 har 
fullmäktige tagit beslut om sex verksamhetsmässiga fokusområden. För varje fokusområde 
finns långsiktiga mål. De verksamhetsmässiga fokusområdena har brutits ner i 14 
fullmäktigemål och 22 styrtal. Därtill har 39 nämndmål knutits till de långsiktiga målen. 
Fullmäktige har tagit beslut om två finansiella mål. Samtliga fullmäktigemål ska följas upp 
och bedömas utifrån om kommunen bedriver en verksamhet i enlighet med god ekonomisk 
hushållning. 

För Strömstads kommun är god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv att vaije 
generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Utav de två 
finansiella målen bedömer kommunen att samtliga är uppfyllda. Målet om att det långsiktiga 
resultatmålet ska vara ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning (mätt som ett genomsnitt över fyra år) är uppfyllt. Målet 
om att soliditeten exklusive pensionsförpliktelser inte får understiga 50 % är också uppfyllt. 
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