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Utlåtande avseende delårsrapport per 31 augusti 2012

Vårt uppdrag:
Vi har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed översiktligt granskat Vänersborgs
kommuns delårsrapport per 31 augusti 2012. En översiktlig granskning är väsentligt
begränsad i förhållande till granskning av en årsredovisning. Vår uppgift är att bedöma om
resultatet i delårsrapporten är rättvisande och är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vi
skall även bedöma om det är troligt att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut
och om styrningen är tillräcklig.

Vi bifogar revisionsrapporten från PwC som på vårt uppdrag granskat delårsrapporten per 31
augusti 2012.

Med utgångspunkt från vår samlade granskning hittills har vi gjort nedanstående
bedömningar:

Räkenskaperna
Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och upprättad enligt god
redovisningssed även om det förekommer vissa avvikelser som redovisas i bifogad
revisionsrapport.

Avstämning av finansiella mål samt balanskravet
Vi bedömer att det finansiella resultatet i allt väsentligt är förenligt med fullmäktiges
beslutade mål samt att kommunen kommer uppnå ett balanserat resultat vid årets slut.

Men det är viktigt att nämnderna fortsätter det långsiktiga arbetet med att anpassa
verksamheten till de ekonomiska ramarna. Prognostiserade underskott är ett stort hot mot
kommunens finansiella styrka och möjlighet att på längre sikt klara de finansiella målen.
Årets resultat och positiva utfall utifrån finansiella mål klaras pga en stor engångspost på 35
mkr avseende återbetalning av försäkringsavgifter för 2007-2008 från AFA.



Avstämning av verksamhetsmål
Delårsrapporten innehåller en redovisning av måluppfyllelsen (resultatet) utifrån fullmäktiges
övergripande mål för verksamheten. De flesta av fullmäktiges övergripande mål/resultat
bedöms kunna uppnås. Vi kan inte göra en egen bedömning av måluppfyllelsen utifrån
delårsrapporten eftersom underlaget och rapporteringen är mycket översiktlig och svår att
verifiera.

Det är enligt vår uppfattning angeläget med en fortsatt utveckling av målformulering och
metoder för uppföljning och utvärdering i syfte att förbättra resultatet.

Styrning
Med hänvisning till att nämnderna prognostiserar stora budgetunderskott anser vi att
styrelsens och nämndernas styrning inte är tillräcklig.

Vår bedömning är att delårsrapporten uppfyller syftet att vara ett underlag för
kommunfullmäktiges styrning, ledning och kontroll av den samlade kommunala
verksamheten.
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