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Revisorernas bedömning av delårsrapport per augusti
2017
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om delårsrapporten för
perioden januari - augusti har upprättats i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed. Vidare ska vi bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt
med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat. Syftet med
granskningen är även att ge oss ett underlag för vår bedömning av ansvarsprövningen.
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det
innebär att granskningen varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande
analys och inte på detaljer i redovisningen. Det är PwC, som på vårt uppdrag, har
utfört granskningen.
Utifrån granskningen av delårsrapporten gör vi denna bedömning:
•

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Vi ser positivt på att regionen
nu tagit tag i arbetet med att även komponentuppdela äldre
anläggningstillgångar vilket blir en anpassning till god redovisningssed.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för
år2017.

•

Vi bedömer att resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt för 2017. Årets prognostiserade positiva resultat kan
kortsiktigt ge en viss handlingsfrihet men svårigheten med anpassningen till
den aktuella intäktsnivån och brister i kostnadseffektiviteten i verksamheterna
leder till att målet om att kommande generationer inte ska belastas, som det
ser ut nu, inte uppfylls.

•

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens
utfall endast delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i
strategiska planen 2017-2019. Utvärdering görs utifrån delårsutfallet, någon
prognos för helårsutfallet lämnas däremot inte i delårsrapporten .
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Även om kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att öka så kan vi konstatera att
både kostnaderna för riks-och regionvården och läkemedel minskar något enligt
prognos och att personalkostnadsökningen också är något lägre än hur utvecklingen
sett ut de två senaste åren.
Granskningens resultat presenteras i bifogad revisionsrapport.
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