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För kännedom: Kommunfullmäktige i
Partiernas gruppledare Gällivare kommun
Kommunstyrelsen

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2009-08-31

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten 2009-08-31 är
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Vår bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges
behandling av densamma.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit
begränsad i omfattning med inriktning på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskning-
ens resultat presenteras i bifogad rapport.

Granskningen visar att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper, är upprättad
i enligt lagen om kommunal redovisning, god redovisningssed samt praxis.

Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om.

Av kommunens protokoll framgår inte några verksamhetsmässiga mål/riktlinjer med bäring mot god ekonomisk
hushållning inför budgetåret 2009. Det är därmed inte möjligt att göra någon bedömning av måluppfyllelsen
avseende detta.

Vi noterar att kommunfullmäktige beslutat uppdra till kommunstyrelsen att ta fram verksamhetsmässiga mål/
riktlinjer med bäring mot god ekonomisk hushållning i enlighet med gällande lagstiftning och att arbetet
presenteras senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 7 december samt att beslut delges revisorerna.

Av delårsrapporten framgår att det prognostiserade årsresultatet för 2009 beräknas till +16,7 mnkr. Vi bedömer
att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och i allt väsentligt uppfyller
syftet att ge fullmäktige möjlighet att använda rapporten som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av
den samlade kommunala verksamheten.
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