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Kommunrevisionen 

Kommunfullmaktige 

Granskning av delarsrapport per 2016-08-31 

Uppsala kommuns revisorer har genomfo1t en oversiktlig granskning av kommunens delarsrap
p01t per den 31 augusti 2016 med hjalp av KPMG, vilka avgivit en rappo1t och som bifogas. 

Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de ma! som fullmaktige 
beslutat om. 

De finansiella ma! som beslutats ar: 

• Resultatet ska vara battre an 2% av skatteintakter och kommunalekonomisk utjamning 

• Forandringen av skatteintakter och kommunalekonomisk utjamning ska vara battre an 
forandringen av nettokostnader i egentliga verksamheter 

• Soliditeten i kommunkoncernen ska vara minst motsvarande ett genomsnitt i liknande 
kommuner 

• Malet for soliditeten ska vara motsvarande kvaitil 1 i liknande kommuner 

• Soliditeten i kommunkoncernen inklusive pensionsataganden ska vara minst motsva
rande ett genomsnitt i liknande kommuner 

De bada resultatmalen uppnas i delarsbokslutet och prognostiseras att nas i arsbokslutet. Ingenting 
har framkommit i den genomforda granslmingen som tyder pa att malen inte nas. Revisorerna gor 
darfor bedomningen att dessa mal nas. 

Soliditetsmalen foljs inte upp i delarsrappo1ten och kan darfor inte bedomas av revisorerna. 

Delarsrappo1ten innehaller en redogorelse for hur styrelse och namnder arbetar for att uppna sina 
verksamhetsmal. Den dominerande bedomningen ar att styrelse och namnder bidrar till malupp
fyllelse enligt plan for de 34 inriktningsmalen. Ingen uppfoljning redovisas dock i delarsrapp01ten 
av utfall eller prognos for de indikatorer som ska ligga till grund for utvarderingen. Detar darfor 
inte mojligt for revisorerna att bedoma om resultatet for verksamhetsmalen ar forenligt med de 
ma] fullmaktige faststallt. 

Redovisningen av exploateringsprojekt och infrastruktur foljer inte den kommunala redovisnings
lagen och god redovisningssed. Bristerna i redovisningen avser mycket stora belopp med vasent
lig betydelse for resultat- och balansrakningar. En utredning pagar i kommunen for att rekonstru
era redovisningen av upp till 25 ar gamla projekt. Revisionen ser positivt pa detta arbete och 
understiyker vikten av att denna viktiga redovisning i allt vasentligt ar korrekt i den kommande 
arsredovisningen. 
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Kommunrevisionen 

2016-10-21 

Vi rekommenderar att kommunen beaktar de synpunkter som fors fram av KPMG i upprattad 
granskningsrapport. 

Uppsala den 21oktober2016 

Uppsala kommuns revisorer 
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