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Delårsrapport 2, 2018 Räddningstjänsten Syd
STK-2018-1119
Sammanfattning

Räddningstjänsten Syd redovisar för perioden januari-augusti 2018 ett överskott om 1 038 tkr.
För helåret prognostiseras ett underskott om 4 200 tkr. Då helårsprognosen för 2018 visar på ett
underskott bedöms kommunallagens krav på ekonomisk balans ej bli uppfyllt.
Revisorerna bedömer att delårsrapportens resultat är förenligt med de finansiella målen och
delvis med verksamhetsmålen med undantag för det negativa balanskravsresultatet i
helårsprognosen. Vidare bedömer revisorerna att delårsrapporten i allt väsentligt kan anses
upprättad enligt god kommunal redovisningssed.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapport 2, januari – augusti 2018, från
Räddningstjänsten Syd till handlingarna.
Beslutsunderlag






Direktionsprotokoll 2018-10-16
Delårsrapport 2, januari - augusti 2018
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2018-08-31
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Delårsrapport januari-augusti 2018 Räddningstjänsten Syd

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-26
Kommunstyrelsen 2018-12-05
Kommunfullmäktige 2018-12-20
Ärendet

Direktionen i Räddningstjänsten Syd har den 16 oktober 2018 fastställt delårsrapport 2, januari augusti 2018. Delårsrapporten har översänts till medlemskommunerna.
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Räddningstjänsten Syd redovisar för perioden januari- augusti 2018 ett överskott om 1 038 tkr.
För helåret prognostiseras ett underskott om 4 200 tkr, vilket är 200 tkr lägre än budget (-4 400
tkr). Då helårsprognosen för 2018 visar på ett underskott bedöms kommunallagens krav på
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ekonomisk balans ej bli uppfyllt. Av delårsrapporten framgår att förbundet bedömer att
förbundets övriga ekonomiska mål för god ekonomisk hushållning kommer att kunna infrias.
Av delårsrapporten framgår vidare att ett av de fyra verksamhetsmålen bedöms delvis uppnås,
att två mål ej kan bedömas och att ett mål inte kommer att uppnås.
Revisorerna bedömer att delårsrapportens resultat är förenligt med de finansiella målen och
delvis med verksamhetsmålen med undantag för det negativa balanskravsresultatet i
helårsprognosen. Vidare bedömer revisorerna att delårsrapporten i allt väsentligt kan anses
upprättad enligt god kommunal redovisningssed.
Ansvariga

Ola Nyberg Finanschef
Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

