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För kännedom:  Kommunfullmäktige i  

Partiernas gruppledare  Gällivare kommun 

Kommunstyrelsen  

  
 

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2012-08-31 

 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2012-08-31 

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. Vi bedömer 

att: 

- räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den 31 augusti 2012. 

- delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i 

övrigt, men att de iakttagelser som gjorts vid granskningen bör beaktas vi kommande bokslut. 

- Vi bedömer att delårsutfallet är förenligt med tre av de finansiella målen och utesluter inte att det fjärde 

finansiella målet nås under årets sista tertial  

- Vi bedömer att utfallet för det enda verksamhetsmål som utvärderats inte är förenligt med målet. 

 

Vidare anser vi att delårsrapporten skulle vinna på att kortas ned och begränsa den information som enbart är till 

för intern styrning tillförmån för information som riktar sig till externa läsare. 

 

Vi anser de att finansiella och verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning samt där till kopplade 

nyckeltal behöver tydliggöras, konkretiseras och utvärderas i delårsrapporten för att fullmäktige ska ges 

möjlighet att bedöma måluppfyllelsen. 

 

Vidare är det enligt vår mening är det viktigt och hög tid att kommunen förbereder sig för att hantera de 

redovisningsproblem som kommer att uppstå med samhällsomvandlingen, kommande samarbetsavtal samt 

efterföljande kompletterande avtal och överenskommelser med LKAB .  

 

Gällivare kommuns revisorer 
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