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Inledning 
Revisorerna ska, enligt kommunallagen, bedöma om resultatet i delårsrapporten är 

förenligt med de mål som regionfullmäktige beslutat om. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av denna. 

 

Underlaget för revisorernas bedömning är den granskning av delårsrapport 

2015:2, som genomförts av sakkunnigt biträde. Resultat av granskningen framgår 

av bifogad revisionsrapport.  

 

Granskningen av delårsrapporten är översiktlig och inriktad på att ge ett underlag 

för bedömningen av om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 

regionfullmäktige beslutat om. Syftet är även att bedöma om delårsrapporten 

överensstämmer med anvisningarna i lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningsrapporten 

med missiv har överlämnats till regionstyrelsen. 

 

En fördjupad granskning pågår av åtgärder för att uppnå en budget i balans inom 

hälso- och sjukvården. 

Revisorernas bedömning 
Revisorernas bedömning är att måluppfyllelsen för de finansiella målen är 

förenlig med de finansiella mål fullmäktige fastställt i budgeten för år 2015. 

Bedömningen är att målen bör kunna nås vid årets slut, om inga väsentliga 

avvikelser finns i utfallet för helåret, jämfört med den prognos som lämnats i 

delårsrapporten.  
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Vad gäller verksamhetsmålen konstaterar revisorerna att delårsrapporten inte 

innehåller någon samlad prognos eller bedömning över måluppfyllelsen vid 

helårets slut. 

 

Enligt prognosen i delårsrapporten kommer målen att nettokostnaden per 

verksamhetsområde inte ska överstiga budgeten, inte att uppnås för flera av 

verksamheterna. Revisorerna delar denna bedömning.  

 

Revisorernas övergripande bedömning är att måluppfyllelsen för övriga 

verksamhetsmål, som redovisas i delårsrapporten, i stort sett är förenlig med de 

verksamhetsmål fullmäktige fastställt i budgeten för år 2015. Revisorerna grundar 

sin bedömning på att 77 procent av det totala antalet redovisade verksamhetsmål, 

efter åtta månader, är helt eller delvis uppfyllda. 

 

I likhet med tidigare år konstaterar revisorerna att redovisningen av 

måluppfyllelsen sker på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. Redovisningen i 

tabellform ger en bra överblick över mål och måluppfyllelse. 
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