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Kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport 2014-08-31
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för
den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och
flerårsplanen. Kommunens revisorer har översiktligt granskat Marks kommuns delårsrapport per 2014-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och
inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av
bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.
Syftet med den översiktliga granskningen är att bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.
Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:
•

Balanskravet bedöms att uppfyllas 2014.

•

Det finns förutsättningar för att två av de finansiella målen kommer att uppnås 2014 (oförändrad skattesats samt 1 % överskott i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag). Sker investeringar i den omfattning som prognostiseras beräknas inte självfinansiering ske.
Under aktuell fyraårsperiod finns förutsättningar för att samtliga tre finansiella mål kan uppnås.

•

Det är oklart i vad mån de - av kommunfullmäktige - fastställda verksamhetsmålen (strategiska målen) kommer att uppnås 2014.
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En närmare granskning visar att av kommunens totalt 16 olika framgångsfaktorer så prognostiseras att tre kommer att uppnås under året. Fyra framgångsfaktorer bedöms delvis att uppnås medan två faktorer (Genomsnittlig väntetid för att få plats i äldreboendefrån ansökan till erbjudande om plats och
Andel LSS-beslut som verkställts inom 3 månader) beräknas att inte uppnås.
För resterande sju framgångsfaktorer anges att de inte kunnat bedömas. Orsak är företrädesvis att medborgarundersökning av SCB (Statistiska Centralbyrån) inte genomförs förrän hösten 2014.
•

Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Ytterligare kommentarer kring våra bedömningar ovanfinnsi bifogad granskningsrapport från PwC.
Kinna den 8 oktober 2014
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