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Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2019-08-31
Undertecknade har, i enlighet med vad Kommunallagen föreskriver, översiktligt granskat Tomelilla
kommuns delårsrapport per 2019-08-31. Syftet med granskningen är att bedöma om
kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning och det lagstadgade balanskravet
kommer att uppnås.

Vi har inga indikationer på att måluppfyllelsen väsentligt skall komma att awika från det som
kommunstyrelsen beskriver i sin förvaltningsberättelse och vi gör följande bedömningar:
.

God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts.

.

För delårsperioden uppgick resultatet för kommunen till +18, 2 mnkr, vilket kan
jämföras med +10, 0 mnkrför motsvarande period föregående år.

.

Det prognostiserade resultatet förhelåretär+15,0 mnkr, vilket utgören positiv
avvikelse mot budget på 7, 4 mnkr.

.

.

Verksamheternas totala prognostiserade budgetawikelse uppgår till -6, 9 mnkr.
Negativa budgetunderskott konstateras för Familjenämnden (-7, 8 mnkr).

Familjenämndens underskott härrör främst från underskott för försörjningsstöd,
vuxenutbildningen, gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola, ökade hyreskostnader

.

.

Kommunen har per 2019-08-31 nettoinvesterat för 40, 9 mnkr, vilket motsvarar 42% av
den totala investeringsbudgeten. Av kommunens prognos framgår att kommunen
planerar att genomföra investeringarför ca 67, 3 mnkr avseende helåret.
Efter granskning av delårsrapporten bedömer vi att samtliga tre finansiella mål kommer
att uppnäs.

.

Kommunfullmäktige härför2019 beslutat om 51 mål. Uppföljningenav målen indikerar
att 44 av 51 (ca 86 %) mål förväntas helt eller delvis uppfyllas vid räkenskapsårets slut.

Tre av 51 verksamhetsmål (6 %) förväntas ej uppnås. Övriga bedöms inte vara
möjliga/aktuella att följa upp.
.

Vår granskning visar att delårsbokslutet i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och
visar en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat.
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Vi har inte funnit något som tyder på annat än att verksamheten allmänt sett har bedrivits
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
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