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1. Sammanfattning 
 Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 

2015-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015. 

 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 
delårsrapporten. 

 Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten så att revisorerna ska kunna avge sin bedömning. 

1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 
 I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015 finns sex finansiella målsättningar med betydelse 

för god ekonomisk hushållning. Vad avser kommunens redogörelse för uppfyllelsen av de 
finansiella målen framgår att det i dagsläget ser ut som att två av målsättningarna kommer att kunna 
infrias 2015, se 10.2. 

Kommunen redovisar ett överskott på ca 16,5 mkr för perioden. Motsvarande period föregående år 
uppgick resultatet till ca +3,4 mkr.  Kommunens prognostiserade resultat för 2015 beräknas uppgå 
till +5,7 mkr vilket understiger budgeterat helårsresultat med 1,8 mkr. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott mot budget på ca -11,0 mkr för 2015. Vi vill under-
stryka att budgetöverskridande innebär att kommunstyrelsen har ett stort ansvar att inom ramen för 
sin uppsiktsplikt följa nämndernas arbete och ställa krav på att åtgärder vidtas. Finansförvaltningen 
prognostiserar ett överskott på ca 10,1 mkr då de förväntade räntekostnaderna för 2015 är väsentligt 
lägre än man räknade med vid budgetarbetet (+9,3 mkr) samt att kommunen erhållit återbetalning 
från AFA-försäkring på ca 4,9 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras bli 4,4 mkr lägre 
än budgeterat. 

 I delårsrapporten görs bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2015.  

 Vår bedömning är att kommunens resultat och ställning per 2015-08-31 i allt väsentligt är rätt-
visande. 

 Vi rekommenderar att kommunen upprättar en sammanställd redovisning även i samband med 
delårsbokslutet. 

 

1.2 Mål för verksamheten 
Kommunen har upprättat en vision med övergripande strategiska områden. I budget för år 2015 
redovisas fem strategiska målområden som bedöms ha en koppling till god ekonomisk hushållning. 
Till respektive strategiskt målområde har sedan totalt 22 mätbara mål definierats som är adresserade 
till de olika verksamheterna. Målen syftar till att ge indikationer på om kommunens resurser 

1 Kommunallag (1991:900) 
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används kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten. Måluppfyllelsen redovisas i delårs-
rapporten. Av kommunens 22 målformuleringar är bedömningen att tre av målen uppnåtts per 
augusti. Vi anser att beskrivningen av måluppfyllelsen kan utvecklas. I dagsläget behöver läsaren 
av delårsrapporten har tillgång till budgeten för att veta vilket strategiskt område respektive mål-
formulering avser samt vilken verksamhet som avses.  

 Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen i förekommande fall tydligt är kopplade till god 
ekonomisk hushållning och mätbara med tydliga indikatorer för måluppfyllelse.   

2. Bakgrund 
 Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 

2015-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015. 

 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning 
av delårsrapporten. 

3. Syfte 
Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Syftet med granskningen är att även att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i 
enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för kommunrevisorernas uttalande 
beträffande delårsrapporten. 

4. Avgränsning 
Granskningen omfattar delårsrapporten per 2015-08-31. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, 
främst såsom den definieras av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Skyrev (Sveriges 
Kommunala yrkesrevisorer). 

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig i syfte att utgöra underlag för bedömning av full-
mäktiges finansiella mål samt att räkenskaperna är rättvisande. 

 Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i delårs-
rapporten.  

 I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens kostnader 
och intäkter. 

 Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
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5. Revisionskriterier 
 Vi kommer att bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt följer  

• Kommunallag och kommunal redovisningslag, KRL 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL  

• Interna regelverk och instruktioner 

Vi kommer vidare att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommun-
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

6. Ansvarig styrelse 
 Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a § KL ska behandlas av 

kommunfullmäktige.  

 Rapporten är saklighetsgranskad av redovisningsansvarig Camilla Ignell och ekonomichef Bo 
Lindström. 

7. Metod 
 Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma 
om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

• Granska kommunstyrelsens specifikationer stickprovsvis med tillhörande underlag för 
avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som 
underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. 

• Översiktlig analys av resultaträkningen 

8. Projektorganisation 
 Granskningen har genomförts av Charlotta Ekman, auktoriserad revisor, och Sofia Mårtensson, 

revisor. 

9. Anvisningar och styrdokument 
 Av KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period 

av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s minst sex och högst åtta månader. 
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Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av fullmäktige 
och som revisorerna ska göra en bedömning av. 

 Askersunds kommun har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti.  

 Anvisningar har utarbetats av kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för att styra upp 
förvaltningarnas arbeten. I anvisningarna har särskilda instruktioner lämnats vad gäller nödvändig-
heten av periodiseringar i samband med delårsbokslutet. 

10. Bedömning utifrån fullmäktiges mål 

10.1 Bakgrund 
 Enligt KLs bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som 

har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårs-
rapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. 

10.2 Finansiella mål 
 I den av fullmäktige fastställda budget för 2015 finns sex finansiella målsättningar. Målen är 

desamma som föregående år. 

 Nedan framgår de fastställda målen samt kommunens bedömning av måluppfyllelsen 2015 
(texterna är ej exakta citat). 

• Kommunens ekonomiska planering ska präglas av långsiktighet och utgå från god 
ekonomisk hushållning vilket innebär att varje generation skall bära sina kostnader för sin 
konsumtion. Målet är uppfyllt. 

• Det är ekonomin som sätter gränser för verksamhetens omfattning. Inte uppfyllt. 

• Det egna kapitalet skall skyddas mot inflation. Målet är uppfyllt. 

• Lånefinansieringar av investeringar skall undvikas och begränsas till affärsverksamheten. 
Inte uppfyllt. 

• Utrymme ska skapas för sparande till kommande pensionsutbetalningar motsvarande minst 
1,5 % per år av kommunens pensionsskuld. Inte uppfyllt. 

• På sikt ska kommunen redovisa årliga resultat som motsvarar minst 2 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Under åren 2015-2017 ska resultatet uppgå till 1,5 % av skatte-
intäkter och generella statsbidrag. Inte uppfyllt. 

 

 Kommentar 

 Enligt prognos kommer två utav de sex finansiella målsättningarna att uppnås under år 2015. 
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10.3 Verksamhetsmål 
 Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med 
upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.  

Kommunen har upprättat en vision ”Med våra fina miljöer och rika kultur är vi ett hållbart val för 
människor med krav på livskvalitet. Kommunen är välmående med Vätterns snabbast växande stad 
som mittpunkt. En aktiv bygd för aktiva människor”.  

Visionen har fem strategiska målområden (enligt nedan). Till respektive strategiskt målområde har 
sedan flera mål knutits, som är adresserade till de olika verksamheterna.  Målen syftar till att ge 
indikationer på om kommunens resurser används kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksam-
heten. 

Måluppfyllelsen redovisas i delårsrapporten. Av kommunens 22 målformuleringar är bedömningen 
att tre av målen uppnåtts per augusti.  

 I budget för år 2015 redovisas nedanstående fem strategiska målområden som bedöms ha en kopp-
ling till god ekonomisk hushållning: 

• Attraktiva boende- och livsmiljöer: Förutsättningar ska skapas för att boende och inflytt-
ning ska vara möjlig i alla delar av kommunen oavsett om det är stad, tätort eller landsbygd. 
Detta ska ske genom god planberedskap, ökad tillgänglighet och en servicenivå utifrån 
största möjliga nytta för medborgarna. 

• Gott liv hela livet: Askersunds kommun ska verka för mångfald, jämställdhet och ökad 
folkhälsa då detta är viktiga faktorer för att en kommun ska uppfattas som öppen och 
tolerant. 

• Lust att lära: I kommunen ska vi erbjuda en skola med lust att lära, utmana och inspirera 
till det livslånga lärandet. Såväl skolan som förskolan präglas av flexibilitet och för-
ändringsvilja för att motsvara morgondagens krav. 

• Ett starkt näringsliv: Kommunen ska arbeta tillsammans med det lokala näringslivet och 
andra myndigheter och organisationer i syfte att förbättra näringslivs- och arbetsmarknads-
situationen i kommunen. Kommunen ska nå minst plats 80 i riket på Svenskt Näringslivs 
ranking. 

• Effektiv resursanvändning: Att resurserna ska användas på ett effektivt sätt gäller både 
natur och miljö i vår omvärld såväl som kommunens egna resurser i form av personal och 
skattemedel. Naturtillgångarna ska användas på ett hållbart sätt och kommunstyrelsen ska 
verka för att miljö- och klimatmålen är levande i alla kommunens processer. De rutiner 
som avser ekonomisk styrning och uppföljning ska trimmas ytterligare i syfte att förbättra 
tydlighet och förståelse. 
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 Kommentar  

 Vi anser att beskrivningen av måluppfyllelsen kan utvecklas ytterligare. I dagsläget behöver läsaren 
av delårsrapporten har tillgång till budgeten för att veta vilket strategiskt område respektive mål-
formulering avser samt vilken verksamhet som avses. 

De verksamhetsmässiga målen bör ses som ytterligare en dimension i kommunens vidareutveckling 
av begreppet god ekonomisk hushållning. Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen i före-
kommande fall tydligt är kopplade till god ekonomisk hushållning och mätbara med tydliga 
indikatorer för måluppfyllelse.  

 

11. Delårsrapporten i övrigt 

11.1 Förvaltningsberättelsen 
 Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift ska lämnas om: 

• sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning 
• sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapport-

perioden eller efter dennes slut. 

I delårsrapporten har kommentarer kring kommunens finansiella resultat och ställning lämnats bl.a. 
har avstämning gjorts mot de finansiella och verksamhetsmässiga målen, se avsnitt 10.2 och avsnitt 
10.3, vilket är sådan information som ska finnas i en förvaltningsberättelse. 

RKRs rekommendation 22, Delårsrapport, gäller från räkenskapsåret 2014. Syftet med rekommen-
dationen är att ange minimikraven för innehållet i en delårsrapport och principerna för bedömning 
av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten, och hur dessa ska värderas. 

 

 Kommentar 

Kommunens förvaltningsberättelse uppfyller enligt vår bedömning de krav som lag och 
rekommendationer ställer. 

Angående bedömning och uppföljning av verksamhetsmässiga mål med koppling till god 
ekonomisk hushållning se kommentar i avsnitt 10.3. 

  

11.2 Balanskravet 
Av delårsrapporten, framgår att kommunen redovisar ett överskott per sista augusti 2015 och även 
prognostiserar ett positivt resultat för helåret 2015. 
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I resultatet per sista augusti 2015 ingår en realisationsvinst på 818 tkr som kommunen beaktat i 
balanskravsutredningen. Kommunen har även reglerat f g års negativa balanskravsresultat på 3,1 
mkr. 

 

Kommentar 

Enligt prognosen uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans.  

 

11.3 Resultaträkning 
 Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för åren 2014 – 2015: 

 

Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 
Belopp i mkr 2015-08-31 2014-08-31 2015 2015 2014

Verksamhetens nettokostnader -369,5 -359,7 -564,0 -570,7 -544,8
Förändring i %  jämfört med 
föregående år 2,7%
Skatteintäkter och statsbidrag 388,1 365,3 587,3 582,9 545,8
Förändring i %  jämfört med 
föregående år 6,2%
Finansnetto -2,1 -2,2 -15,8 -6,5 -2,6
Resultat 16,5 3,4 7,5 5,7 -1,6

Verksamhetens nettokostnad inkl 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag 96% 99% 99% 99% 100%  

Kommunstyrelsen får åtta gånger per år, en ekonomisk- och verksamhetsrapportering, från samtliga 
nämnder. 

Kommunen redovisar ett överskott på ca 16,5 mkr för perioden. Motsvarande period föregående år 
redovisades ett överskott på 3,4 mkr. Prognostiserat helårsresultat uppgår till 5,7 mkr vilket under-
stiger budgeterat helårsresultat med 1,8 mkr.  

Resultatet per 2015-08-31 har påverkats positivt med en jämförelsestörande intäkt avseende 
erhållen ersättning avseende AFA-försäkring för år 2004 på ca 4,9 mkr. Resultatet har påverkats 
negativt med -0,1 mkr med anledning av prognosen för skatteintäkternas slutavräkningar.  

Finansnettot prognostiseras bli väsentligt bättre än budgeterat, viket bland annat beror på att de 
förväntade räntekostnaderna för 2015 är väsentligt lägre än man räknade med. Avvikelsen ser ut att 
bli ca +9,4 mkr.  
 
Beträffande kommunens förutsättningar att uppnå balanskravet se avsnitt 11.2.  
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Kommentar 

Vår bedömning är att kommunens redovisade resultat i delårsbokslutet i allt väsentligt är rätt-
visande. 

Resultatet i en delårsrapport är dock alltid behäftat med vissa osäkerhetsfaktorer. Följande väsent-
liga förhållanden bör noteras: 

• Skatteintäkter är beräknade utifrån senast kända prognos från SKL vilken kan komma att 
avvika från den prognos som erhålls inför årsbokslutet. 

• Pensionskostnader är bokförda utifrån erhållen prognos, från KPA, per 2015-08-31. 

Tidigare år har kommunen påbörjat avskrivningar av investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar året efter att de tagits i bruk. Fr.o.m. 2015 påbörjas avskrivningar så snart investeringen 
tagits i bruk vilket är i enlighet med god redovisningssed. Den förändrade principen framgår av 
delårsrapportens redovisningsprinciper. 

Fr.o.m. 2014 är det krav på att kommuner tillämpar komponentavskrivning på materiella 
anläggningstillgångar. Kommunen har dock inte tagit hänsyn till komponentavskrivningar vare sig 
i delårsresultatet 2015-08-31 eller i årsprognosen. Upplysning om detta lämnas under avsnittet 
”Redovisningsprinciper”. 

 

11.4 Balansräkning 
 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för år 201308–201508: 

Belopp i mkr 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Balansomslutning 652,9 533,5 489,8
Redovisat eget kapital 247,6 236,1 228,6
Eget kapital reducerat med 
ansvarsförbindelse pensioner -18,3 -39,9 -59,9
Soliditet redovisad 38% 44% 47%
Soliditet med hänsyn till de 
pensionsförpliktelser som inte 
redovisas bland skulder negativ negativ negativ
Omsättningstillgångar 80,5 96,1 64,5
Kortfristiga skulder 96,2 96,7 67,4
Balanslikviditet 84% 99% 96%

Kommunen

 

Till väsentliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer bifogats. 
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Kommentar 

Vår bedömning är att kommunens ställning per 2015-08-31 i allt väsentligt är rättvisande. 

Kommunen upprättar fullständiga bokslutsbilagor för väsentliga balansposter kompletterade med 
underlag till delårsbokslutet.  Följande förhållanden bör dock noteras: 

• Upplupna semesterlöner har i periodbokslutet ej justerats till verklig semesterlöneskuld. Den 
skuld som redovisas i delårsbokslutet är densamma som redovisades i årsbokslutet 2014. En 
beräkning har gjorts per 2015-08-31 av vad skulden prognostiseras att vara per 31 december 
2015, men någon korrigering av semesterlöneskulden har inte gjorts i räkenskaperna och inte 
heller i årsprognosen. Kommunen beräknar att semesterlöneskulden per 2015-12-31 kommer 
att ligga i nivå med den skuld som redovisades 2014-12-31. Kommunens delårsbokslut 2015-
08-31 utvisar således inte aktuell semesterlöneskuld per 2015-08-31.  

 
• Kommunens VA-verksamhet går med underskott. Ackumulerat har kommunen en fordran på 

VA-abonnenterna med 1,4 mkr. Enligt RKRs idéskrift ”Redovisning av affärsverksamhet – mot 
bakgrund av självkostnadsprincipen” skall överuttag inom den affärsdrivande verksamheten 
redovisningstekniskt hanteras som en periodisering och inte som en del av verksamhetens 
resultat, eftersom det innebär ett legalt åtagande för organisationen att kompensera abonnen-
terna för överuttaget. Däremot ska underuttag inom affärsverksamheten, och som inte kan 
kvittas mot tidigare ackumulerade överuttag, belasta kommunens resultat och inte redovisas som 
en fordran på abonnenterna. Det motiveras av att huvudmannen, i detta fall kommunen, inte har 
den kontroll över framtida inkomster som krävs för att tillgångsdefinitionen ska anses vara upp-
fylld. Därtill är den redovisningstekniska hanteringen av att bokföra överuttag i de affärs-
drivande verksamheterna som en skuld medan underuttag bokförs som en förlust i resultat-
räkningen i enlighet med försiktighetsprincipen. Vi rekommenderar kommunen att se över sina 
redovisningsprinciper vad gäller underskott inom den affärsdrivande verksamheten. 

 
 

11.5 Kassaflödesanalys 
 Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar har finansierats samt hur de har 

inverkat på verksamhetens likvida ställning.  

 

Kommentar 

I likhet med tidigare ingår en kassaflödesanalys i delårsrapporten.  

Kommunens kassaflöde under årets första åtta månader 2015 är negativt med 3 tkr. Investerings-
verksamheten redovisar ett negativt kassaflöde på ca 125,3 mkr medan finansieringsverksamheten 
redovisar ett positivt kassaflöde på 99,5 mkr pga nyupptagna lån. 
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11.6 Sammanställd redovisning 
 KRL ställer inget krav på att delårsrapporten ska omfatta de kommunala företagen, vilket dock 

rekommenderas i referensgruppens uttalande från år 1995. 

Enligt KRL 8:2 ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande 
inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk 
person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning 
eller balansomslutning. 

I RKRs nya rekommendation nr 22 tydliggörs när en sammanställd redovisning ska ingå i delårs-
rapporten. Fr.o.m. den delårsrapport som upprättas 2014 skall en sammanställd redovisning 
presenteras om minst ett av nedanstående villkor är uppfyllda: 

• De kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens intäkter (verksamhetens 
intäkter, skatteintäkter och statsbidrag) uppgår till minst 30 % 

• De kommunala koncernföretagens balansomslutning uppgår till minst 30 % av kommun-
koncernens balansomslutning 

  

 Kommentar 

 I likhet med föregående år saknas en sammanställd redovisning i delårsrapporten. Dock ingår 
verksamhetsberättelser för de kommunalägda bolagen. 

I Askersund utgör de kommunala bolagens andel mer än 30 % av kommunkoncernens balans-
omslutning vilket innebär att en sammanställd redovisning ska presenteras i delårsrapporten. I 
Askersunds kommuns delårsrapport presenteras dock ingen sammanställd redovisning. Av delårs-
rapporten framgår dock resultatutvecklingen för de kommunägda bolagen under 2015 samt väsent-
liga händelser i verksamheten hittills. 

Vi rekommenderar kommunen att upprätta en sammanställd redovisning inför kommande delårs-
rapporter. 
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11.7 Styrelsernas berättelse 
 I delårsrapporten lämnas kommentarer om styrelse och nämndernas helårsprognos i förhållande till 

budget.  

 För styrelse och nämnder redovisas följande prognostiserade budgetavvikelser i mkr: 

Kommunstyrelsen 
Kultur- och tekniknämnden 
Sydnärkes Byggnämnd 
Kultur- och tekniknämnden 
Barn- och utbildningsnämnd 
Socialnämnden 

-0,3 
-1,4 
0,4 
0,3 
0,1 

-11,0 

 -11,9 
  

 Kommentar  

 Delårsrapporten innehåller kommentarer till avvikelserna. 

 Det är anmärkningsvärt att Socialnämnden återigen uppvisar en betydande negativ avvikelse från 
den av fullmäktige fastställda budgeten.   

 Socialnämnden redogör i delårsrapporten för orsakerna till underskottet och hänvisar bland annat 
till negativt resultat inom vård och omsorg då det är fortsatt hög vårdtyngd inom hemtjänsten samt 
ökade kostnader för korttidsboende på Syrenen. 

 Mot bakgrund av det förväntade skatteutfallet för kommande år kommer det att ställas högre krav 
på kostnadsreducerande åtgärder under de närmaste åren. Det är således mycket angeläget att det 
ställs krav på att samtliga verksamheter ska klara sina tilldelade budgetramar samt genast vidta 
åtgärder i de fall det finns indikationer på budgetöverskridande. I detta sammanhang har kommun-
styrelsen ett stort ansvar att inom ramen för sin uppsiktsplikt följa nämndernas arbete och ställa 
krav på att åtgärder vidtas. 

 Vi vill också understryka vikten av att prognoserna håller en hög kvalitet för att kunna vidta åt-
gärder snabbt vid indikationer på underskott. 

 Vi förutsätter också att ett aktivt arbete görs i syfte att uppnå ekonomisk balans i samtliga nämnder. 

 

11.8 Investeringsredovisning 
 I delårsrapporten finns ett avsnitt om investeringar per styrelse/nämnd för perioden. Av redo-

visningen framgår att man har gjort investeringar med netto 126,1 mkr under perioden. Enligt 
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