
Haninge kommun Till kommunfullmåktige

Revisorerna

Revisorernas bedomning av delårsrapport per 31 augusti 2013

Vi av fullm~ktige utsedda revisorer har uppdraget att bedoma om resultatet i delårs-
rapport per 31 augusti 2013 ~r forenligt med de mål fullm~ktige beslutat. Revisorer-
nas bedomning ska bil~ggas delårsrapporten finfor fullmåktiges behandling av den-
samma. Till grund for vår bedomning foreligger en oversiktlig granskning av delårs-
rapporten som vi låtit Ernst &Young Bora.

Granskningen ska ses mot bakgrund av kommunallagens krav på att skapa långsik-
tighet iden ekonomiska och verksamhetsm~ssiga planeringen for att på så sitt I~gga
grunden for en god ekonomisk hushållning. Lagen ståiler krav på att budgeten ska
innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer for verksamheten samt att måluppfyl-
lelsen ska utv~rderas och redovisas. Revisorerna ska uttala sig om måten och om
balanskravet uppfylls.

Vi bedomer sammantaget att resultatet i delårsrapporten i huvudsak ~r forenligt med
de mål fullm~ktige beslutat. Detta gyller såvel de finansielle måten som verksam-
hetsmålen.

De tre målområden som fastst~llts av fullm~ktige, ekologisk hållbarhet, social
hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet har foljts upp i delårsrapporten. N~mnderna
redogor i ovrigt for v~sentliga hendelser under perioden samt redovisar
prognostiserat utfall mot budget auseende årsbokslut 2013.

Med utgångspunkt från den oversiktlige granskningen gors foljande bedomningar:

► Delårsrapporten bedoms vara uppr~ttad enligt god redovisningssed och
bokslutsdokumentationen bedoms vara tillr~cklig.

► Delårsrapporten ger en, i alit våsentligt, r~ttvisande bild av kommunens resultat
och st~llning per delårsbokslutet den 31 augusti 2013.

► I delårsrapporten ges en oversiktlig redovisning av n~mndernas resultat vad
gyller verksamhet och ekonomi. Det totala underskottet for n~mnderna
prognostiseres till 65,8 mkr, vilket ~r en betydande fors~mring i j~mforelse med
tidigare prognoser som I~mnats under året.

► Det ~r viktigt att åtgårder vidtas for att komma till ritta med de underskott som
prognostiseres for nåmnderna finfor årsbokslutet, samt att dessa åtg~rder
utformas på ett sådant sitt att uppfoljning och analys mojliggors.

► Återrapportering auseende god ekonomisk hushållning, vilket definieras som
ekonomisk hållbarhet i delårsrapporten, samt uppfoljning av ovriga mål bedoms
vara tillr~cklig. Det noteras dock att ett ental av de kommunovergripande måten
finte har utvårderats i samband med delårsbokslutet.

Haninge den 2 oktober 2013
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