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Utlåtande avseende delårsrapport 2OL5-O8-31
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och
flerårsplanen.

Vi har översiktligt granskat delårsrapport per zor5-o8-3r. En översiktlig gransk-
ning är väsentligt begränsad och mer inriktad på analys och mindre på detalj-
granskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som
utarbetats av PwC.

Helårsprognosen pekar på ett resultat pât7,o mnkr. När realisationsvinster kor-
rekt eliminerats redovisas ett balanskravsresultat som uppgår till4,5 mnkr. Läm-
nad prognos indikerar att balanskravet uppnås. Jämfört med budget innebär detta
en positiv awikelse med 2,o mnkr.

Vi noterar att balanskravsresultatet har belastats med såväl kostnader som intäk-
ter av engångskaraktär som inte budgeterats. De oförutsedda kostnaderna för sa-
nering av Ormstaskolan (r5,7 mnkr) har kompenserats av utbetalning av en jämfö-
relsestörande intäktspost i form av återbetalning av 2oo4 års avgift för avtals-
gruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkringen från AFA Försäkring pâT,z
mnkr samt överskott inom exploateringsverksamheten medg,7 mnkr.

Kommunfullmäktige har i kommunplan 2ot1-2ot7 fastställt firra strategiska in-
riktningar med vardera ett kommungemensamt mål av typen inriktnings- och
strävansmål. Nämnderna har med utgångspunkt i dessa fastställt egna mål som
syftar till att bidra till måluppfidlelse av de kommungemensamma målen. I kom-
munplanen finns en finansiell målsättning formulerad för planperioden som inne-
bär ett årligt positivt resultat enligt balanskravsutredningen.
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Vi bedömer att:

Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i öwigt.

Resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos är förenligt med det
finansiella målet för planperioden, ett årligt positivt resultat efter ba-
lanskravsutredning.

Vi noterar att:

. Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning att de kommungemen-
samma målen kommer att uppfidlas på årsbasis.

. Kommunen är mitt uppe i ett ft)rändringsarbete vad gäller styrning och
uppftiljning av ekonomi och verksamheter. Vi noterar att arbetet med

detta pågår och vi ser mycket positiu på detta. I avvaktan päatf arbetet

ska ge klarare resultat och resultat som är tydligt utvärderingsbara gör vi
i denna delårsrapport ingen bedömning av måluppfyllelsen.

Vallentuna kommuns revlsorer
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Hans Strandin

Britt-Marie Heidmark Äke T Carlestam
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