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1 Sammanfattning

Kommunens delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med de krav som ställs i
kommunal redovisningslag (KRL) kapitel 9 samt i all väsentlighet även med övrig
normgivning och vägledning.

Delårsresultatet t o m juni månad uppgår till 10,7 mnkr. Prognostiserat resultat uppgår till
2,6 mnkr. Vid avstämning mot balanskravet på helårsbasis skall 4,8 mnkr i
realisationsvinst exkluderas, varför det blir ett underskott om 2,2 mnkr. Underskottet skall
regleras inom en treårsperiod. P g a ändrad redovisningsprincip kommer endast 11
månaders lönekostnader för vikarier, jour och övertid att bokföras. Kostnaden för detta
beräknas till 5,2 mnkr. Då dessa kostnader budgeterats är i realiteten underskottet 7,4
mnkr.

Fullmäktige beslutade september 2006, §60 om följande finansiella målsättning/åtagande:
• Kommunen har en förbättrad soliditet och nämnderna håller anvisad budget
• Kommunen skall finansiera en större andel av investeringar med egna medel
• Kommunens förvaltningar skall utveckla rutiner för månatlig uppföljning.

I budget 2008 anges närmare vad som skall följas upp under året:
• 0% soliditet inklusive pensionsskuld
• 45% soliditet exklusive pensionsskuld
• Amorteringsgrad som motsvarar minst 0,25 skattekronor (2006 3,5 mnkr)

Det kan konstateras att inget av ovanstående mål är uppfyllt:
• Soliditeten inklusive pensionsskulden är negativ (-21,4%).
• Soliditet exklusive pensionsskuld är 32,8% (d v s drygt 12%-enheter under målet)
• Amortering har hitintills gjorts med 0,9 mnkr. Inga nya lån har tagits, men

prognosen för nyupplåning lyder på 10,7 nmkr.
• För kommunen totalt sett är prognostiserad avvikelse gentemot budget negativ (2,2

mnkr). Vid avstämning enbart gentemot nämnderna prognostiseras ett resultat om
plus 0,5 mnkr. Noteras skall dock att återgången till kontantmetod för
lönekostnader gör att överskottet borde varit drygt 5 mnkr högre.

Beträffande soliditetsmåtten är dessa endast redovisade på delårsutfall, men som övriga
siffror visar kommer inte målen att uppnås till årsbokslutet.

Vi ser med stor oro på kommunens ekonomi och måste återigen påtala att det är
nödvändigt att kraftfulla åtgärder vidtas i syfte att få en starkare ekonomisk ställning.
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God ekonomisk hushållning innebär inte bara att det är balans i räkenskaperna, utan också
att pengarna nyttjas på ett effektivt sätt. Det är viktigt att även verksamhetsmålen är
tydliga, mätbara och utvärderingsbara. Lagförändringen om god ekonomisk hushållning
2003/04:105 innebär att det fr o m 2006 är lagkrav på att kommunen — utöver finansiella
mål — även skall formulera verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning i
budgeten. Målen skall följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Fullmäktige i Hylte har september 2006, §60 antagit ett antal mål avseende god
ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Huvudrubrikerna är

• Övergripande styrning och ledning
• Samhällsutveckling
• Hållbar utveckling
• Personal

I delårsrapporten redovisas under respektive rubrik ett antal åtaganden på
kommunövergripande nivå. Därefter följer ett urval av nämndernas specifika
serviceåtaganden.

När det gäller de verksamhetsmässiga målen bedömer vi att Hylte kommun — i jämförelse
med många andra kommuner — kommit en bra bit på väg i detta arbete. Vi uppfattar att det
är ett ambitiöst arbete som lagts ned i utarbetande och redovisning när det gäller denna
del. Vi rekommenderar dock att det mer tydligt anges huruvida målen (serviceåtaganden)
anses som (kommer att bli) uppfyllda eller ej.

2 Inledning

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hylte kommuns
revisorer granskat delårsrapport för 2008.

I granskningsarbetet har vi utgått från delårsrapport som kommit oss tillhanda 2008-09-04
samt reviderad rapport 2008-09-05.

2.1 Bakgrund

Enligt kommunal redovisningslag (KRL) kapitel 9 är kommunen skyldig att upprätta
minst en delårsrapport omfattande sex till åtta månader. Delårsrapporten skall innehålla en
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översiktlig redogörelse av verksamhet och resultat och upprättas enligt god
redovisningssed.

Den 1 december 2004 ändrades kommunallagen. Ändringen fokuserar på god ekonomisk
hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga
planeringen. Lagen ställer krav på angivande av mål och riktlinjer i budgeten, vilka är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska biläggas delårsrapporten.

2.2 Syfte

Granskningen syftar till att bedöma huruvida delårsrapporten är upprättad i enlighet med
lagens krav och i tillämpade delar nedanstående normgivning/vägledning:

• Delårsrapportering, Rekommendation nr 20, augusti 2000. Redovisningsrådet (för
publika företag).

• Kommunala delårsrapporter. Praxis och id&r, april 2003. Rådet för kommunal
redovisning.

• Granskning av delårsrapport. Rekommendation från Skyrev, juni 2006.
• Hushållning i lagens namn — ekonomistyrning med mål, uppföljning och åtgärder.

Viss vägledning från Sveriges kommuner och landsting, juni 2005.

Bedömning av delårsrapporten skall ge svar på följande frågor:

• Är det troligt att fullmäktiges finansiella mål kommer att uppnås?
• Har verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade verksamhetsmål uppnås?
• Kommer ett balanserat resultat att uppnås vid årets slut? Om inte — finns åtgärder

för att uppnå balans angivna och är de tillräckligt tydliga?

Bedömning av delårsrapporten handlar om en mera översiktlig fganskning.
Det huvudsakliga syftet är att ge fullmäktige ledning för den fortsatta styrningen av
verksamheten så att god ekonomisk hushållning kan upprättas. Granskningen omfattar inte
någon detaljkontroll av enskilda poster i delårsbokslutet.

3 Granskningsresultat

3.1 Föreskrifter och anvisningar

I KRL kapitel 9 framgår det att kommunen/landstinget skall uppråtta minst en
delårsrapport som skall:
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omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret (KRL 9:1).
innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens/landstingets verksamhet

och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång (KRL 9:2), innehållande
upplysningar om sådanaförhållanden som är viktiga för bedömningen av
kommunens/landstingets resultat och ställning och händelser som är av väsentlig
betydelse och som har inträffat under eller efter rapportperiodens slut.
om inget särskilt hinder föreligger omfatta motsvarande uppgifter för samma
rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret (KRL 9:3).

Hylte kommuns delårsrapport omfattar tiden fram t o m juni månad. Tidigare år har
delårsrapporten omfattat även juli månad.

Arbetet med delårsrapporten skall fullgöras i enlighet med god redovisningssed. Detta
innebär bland annat att olika redovisningsprinciper måste beaktas vid upprättandet.
Upplysning om avvikelser från god redovisningssed samt skälen för avvikelsen skall
anges.

Ekonomienheten har utfårdat anvisningar för dess upprättande såväl när det gäller struktur
som innehåll.

Revisionell bedömning
Orsak till förändrad rapporteringstid anges inte. Någon omräkning av jämförelsetal (sju
månader 2007 gentemot sex månader 2008) har inte gjorts.

Vi rekommenderar att redogörelse avseende vilka redovisningsprinciper som tillämpats i
samband med delårsrapportens upprättande förtydligas när det gäller i vilken grad
periodisering skett, t ex vid större poster såsom pensioner, semesterlöneskuld och
skatteintäkter.

Vi bedömer att ekonomienhetens anvisningar är tillräckliga och utgör ett bra stöd för
nämnderna/förvaltningarna vid framtagandet av delårsrapporten.

3.2 Delårsrapportens delar

Delårsrapportens uppställning skall minst innehålla följande delar:
• Förvaltningsberättelse (översiktlig redogörelse)
• resultaträkning
• balansräkning
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Utöver miniminivån (KRL 9:2) kan förvaltningsberättelsen även kompletteras med uppgift
om:

• sammanställd nivå, d v s kommunen och de kommunala företagen
• periodens resultat och uppfyllelse av balanskrav
• nämndernas resultat och måluppfyllelse
• personalförhållanden
• miljöperspektiv
• drift- och investeringsredovisning under perioden
• förväntad utveckling (ekonomi och verksamhet).

Revisionell bedömning
Rapporten är i sin struktur uppställd i likhet med årsredovisningen.

Delårsrapporten innehåller, utöver obligatoriska delar, även majoriteten av föreslagna
kompletterande uppgifter. Redovisning ur miljöperspektiv kommer att ske
årsredovisningen.

Sedan föregående delårsrapport har förbättring skett avseende en översiktlig redogörelse
för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs
utgång. Vi rekommenderar dock att denna del utvecklas och att kommunens förväntade
ekonomiska utveckling kommenteras mera utförligt. Detta speciellt med tanke på
kommunens svaga ekonomiska ställning. Hur ser möjligheterna ut framöver när det gäller
återställande av befarat underskott?

Vidare rekommenderas att en sammanställd redovisning upprättas.

3.2.1 God ekonomisk hushållning

1 KRL kap 4:5 anges att: "Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om
målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts." .

Enligt KL 9:9 a ska revisorerna avge en skriftlig bedömning till fullmäktige avseende
målupptillelsen fbr fullmäktiges finansiella mål respektive verksamhetsmål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning

Fr o m 1 december 2004 har kommunallagen kompletterats med föreskrifter som
förtydligar synen på god ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet. Förändringen
innebär bl a att kommunen skall ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste
det finnas ett klart samband mel1an resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta
krävs bl a en utvecklad planering med framförhållning och beredskap, tydliga och mätbara
mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser
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gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som utvisar hur
verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv
organisation som säkerställer måluppfyllelsen. God ekonomisk hushållning innebär
således inte bara att det är balans i räkenskaperna, utan det innebär också att tillgängliga
medel utnyttjas på ett effektivt sätt.

Förvaltningsberättelsen innehåller Hylte kommuns definition av god ekonomisk
hushållning. Fullmäktige beslutade september 2006, §60 om såväl finansiella som
verksamhetsmässiga mål. Som finansiella mål/åtagande anges:

• Kommunen har en förbättrad soliditet och nämnderna håller anvisad budget
• Kommunen skall finansiera en större andel av investeringar med egna medel
• Kommunens förvaltningar skall utveckla rutiner för månatlig uppföljning.

I budget 2008 anges närmare vad som skall följas upp under året:
• 0% soliditet inklusive pensionsskuld
• 45% soliditet exklusive pensionsskuld
• Amorteringsgyad som motsvarar minst 0,25 skattekronor (2006 3,5 mnkr)

Utifrån "Vision 2020" har fullmäktige även antagit ett antal mål avseende god ekonomisk
hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Huvudrubrikerna är

• Övergripande styrning och ledning
• Samhällsutveckling
• Hållbar utveckling
• Personal

Under respektive rubrik finns ett antal kommunövergripande åtaganden redovisade.
Därefter har nämndema redovisat ett antal serviceåtaganden.

Revisionell bedömning
Hylte kommun uppfyller inte något av ovanstående finansiella mål.

Det kan konstateras att inget av ovanstående mål är uppfyllt:
• Soliditeten inklusive pensionsskulden är negativ (-21,4%).
• Soliditet exklusive pensionsskuld är 32,8% (d v s drygt 12%-enheter under målet)
• Amortering har hitintills gjorts med 0,9 mnkr. Inga nya lån har tagits, men

prognosen för nyupplåning lyder på 10,7 mnkr.
• För kommunen totalt sett är prognostiserad avvikelse gentemot budget negativ (2,2

mnkr). Vid avstämning enbart gentemot nämndema prognostiseras ett resultat om
plus 0,5 mnkr. Noteras skall dock att återgången till kontantmetod för
lönekostnader gör att överskottet borde varit drygt 5 mnkr högre.
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Beträffande soliditetsmåtten är dessa endast redovisade på delårsutfall, men som övriga
siffror visar kommer inte målen att uppnås heller till årsbokslutet.

Ursprunglig budget för 2008 uppgick till 6,8 mnkr. Under året har denna minskat till 5,5
mnkr, beroende på att nämnderna använt resultatbalanserade medel om 1,3 mnkr.

Nämndernas resultat uppgår till 1,4 mnkr i delårsrapporten och minskar till 0,5 mnkr i
prognosen för helåret. Samhällsbyggnadsnämnden svarar för största underskottet; 3,6
mnkr vid delåret och 4,8 mnkr i prognosen. Även Arbets- och näringslivsnämnden
redovisar röda siffror såväl i delår som vid årsbokslut (0,6 mkr respektive 1,1 mnkr).

Under föregående år påbörjade kommunen ett arbete med tätare uppföljningar avseende
den ekonomiska situationen. Detta arbete har fortsatt under 2008 och vi ser det som
mycket angeläget att detta resulterar i att nämnderna bedriver sin verksamhet inom
fastställda ramar.

När det gäller de verksamhetsmässiga målen bedömer vi att Hylte kommun — i jämförelse
med många andra kommuner — kommit en bra bit på väg i detta arbete. Vi uppfattar att det
är ett ambitiöst arbete som lagts ned i utarbetande och redovisning när det gäller denna
del. Vi rekommenderar dock att det mer tydligt anges huruvida målen (serviceåtaganden)
anses som (kommer att bli) uppfyllda eller ej.

3.2.2 Balanskravet

I KRL kap 4:4  anges att: " ...om kostnaderna för  ett visst år överstiger intäkterna skall det
i förvaltningsberättelsen anges när och på vilket sätt reglering av det negativa
resultatet skall ske  

Stort fokus sätts på huruvida en kommun uppnår balanskravet eller ej. Vid avstämning
mot balanskravet skall eventuella realisationsvinster exkluderas. Hänsyn skall också ta till
om kommunen har tidigare ej reglerade negativa underskott. Även om kommunen
redovisar ett positivt resultat kan det således vara så att balanskravet inte är uppfyllt.

I delårsrapporten redovisas en avstämning mot balanskravet. Delårsresultatet t o m juni
månad uppgår till 10,7 mnkr. Vid avstämning mot balanskravet skall reavinst om 4,8 mnkr
exkluderas. I samband med införande av nytt personaladministrativt system har det skett
en förändring avseende redovisning av kostnader för vikarier, jour och övertid.
Redovisning sker nu enligt kontantmetoden. Vid delårsbokslutet skall dock kostnader om
5,2 mnkr inkluderas, varför resultatet efter sex månader uppgår till 0,7 nmkr. Balanskravet
uppnås.
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Prognostiserat resultat uppgår till 2,6 mnkr. Vid avstämning mot balanskravet på
helårsbasis skall 4,8 mnkr i realisationsvinst exkluderas, varför det blir ett underskott om
2,2 mnkr. Balanskravet uppnås ej. Underskottet skall regleras inom en treårsperiod.

Revisionell bedömning
Avstämning mot balanskrav är korrekt gjord såväl på delår- som prognostiserat
helårsresultat. Vi vill dock uppmärksamma att det prognostiserade resultat 2,6 mnkr,
borde vara drygt 5 nmkr bättre. P g a ändrad redovisningsprincip kommer endast 11
månaders lönekostnader för vikarier, jour och övertid att bokföras. Kostnaden för detta
beräknas som ovan sagts till 5,2 mnkr.

Som framgår ovan kommer Hylte kommun inte att uppnå ett balanserat resultat vid årets
slut. I delårsrapporten saknas uppgift om vilka åtgärder som skall vidtas för att uppnå
balans.

3.2.3 Finansiell analys, kommunen

Den finansiella analysen utgår från den s k RK-modellen (resultat — kapacitet och risk —
kontroll). I analysen redovisas närmare:

• Nämndernas resultat
• Kostnads- och intäktsutveckling
• Nettokostnadsandel
• Årets investeringar
• Årets resultat
• Soliditet
• Skuldsättningsgrad
• Rörelsekapital och likviditet
• Pensionsåtagande
• Borgensåtagande
• Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

För några av talen/måtten finns en redovisning för delårsutfall 2008 och prognos 2007,
bokslut 2007 samt delårsresultat 2007.

Revisionell bedömning
Nedan kommenteras några av talen/måtten.

• Nämndernas resultat
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Delårsbokslutet innehåller en tabell där respektive nämnds avvikelse framgår. Vi uppfattar
redovisningen som otydlig när det gäller tilläggsanslag avseende löneavtal 2008 samt
effekt av nytt PA-system.

Vid upprättande av delårsbokslutet var inte beslut taget i Kommunstyrelsen avseende
kompensation för löneavtal 2008. Nänmderna uppges därför redovisa negativa avvikelser
till följd av detta. På särskild rad är därför redovisat en "pluspost" om 7 mnkr. När det
gäller prognos för 2008 anges 0 kr i motsvarande kolumn. I nedanstående text anges
beloppet vara 15,4 mnkr. Att beloppet är medräknat i nämndemas helårsprognoser
framgår inte.  

I samband med införande av nytt personaladministrativt system har det skett en förändring
avseende redovisning av kostnader för vikarier, jour och övertid. Redovisning sker nu
enligt kontantmetoden, varför endast elva månader kommer att belasta årets resultat. Då
redovisningsprincip från kontantmetoden ändrades 2003 redovisades 13 månader. Vid
delårsbokslutet skall kostnader om 5,2 nmkr inkluderas (finns endast kostnader för fem
månader), medan de i prognosen för helårsutfallet skall exkluderas (nämnderna räknat
med tolv månader, medan det i realiteten endast kommer att bli elva månader). Vi
uppfattar att ovanstående är oklart redovisat. Detta speciellt som såväl Barn- och
ungdomsnämnden som Omsorgsnämnden har med kostnaderna i sina redovisningar.

• Rörelsekapital och likviditet
Beträffande rörelsekapitalet anges att kommunens kortfristiga betalningsberedskap varit
svag under hela perioden 2002-2007. "Under 2008 uppvisas en betydligt bättre beredskap
än föregående år -41,9 mkr". Det är i och för sig en förbättring med cirka 20 nmkr
gentemot bokslut 2007, men vi ser det ändå som alltför lågt. Även om kommunens
semesterlöneskuld om 22,9 mnkr exkluderas är rörelsekapitalet alltjämt negativt.

I övrigt uppfattar vi att kommentarerna, kring nyckeltalen kortsiktigt ger en rättvisande
bild av kommunens ekonomi. Vi rekommenderar att det görs en mer långsiktig bedömning
avseende kommunens ekonomiska utveckling. Hylte kommun har en omfattande
investeringsvolym framöver. Då kommunen har en synnerligen låg likviditet tvingas man
till att ta nya lån, vilket i sin tur medför att de finansiel1a kostnaderna ökar framöver.

3.2.4 Driftredovisning

I delårsrapporten redovisas en driftredovisning innehållande uppgift om utfall för aktuell
delårsperiod, samt budget och avvikelse på delårsbasis. Driftredovisningen redovisar även
prognos, budget och avvikelse för helår. Jämförelse med samma tidpunkt 2007 saknas.
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Revisionell bedömning
En avstämning avseende delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot grundbokföringen. I
budgetbeloppen på helårsbasis ingår tilläggsbudget för löneavtalet för
Samhällsbyggnadsnämnd och Barn- och ungdomsnämnd.

Jämförelse med delårsbudget är inte något lagkrav, men vi ser det som en värdefull
upplysning. Vi rekommenderar att driftredovisningen kompletteras med information som
tydliggör ursprunglig budget, tilläggsbudget/resultatbalansering.

3.2.5 Investeringsredovisning

I investeringsredovisningen lämnas uppgift om utfall och budget för deIåret samt budget,
prognos och avvikelse på helårsbasis. Investeringsredovisningen är kortfattat
kommenterad.

Av totalt budgeterade 54,3 mnkr (brutto) har 9,2 mnkr förbrukats. Prognosen lyder på 38
mnkr. Investeringar som ej kommer att göras är bl a Staffansbo (nytt bostadsområde) 5
mnkr och södra industriområdet, 2,5 mnkr.

Revisionell bedömning
En översiktlig avstämning avseende delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot
grundbokföringen.

I de fall det rör sig om investeringar som löper över en längre tid, rekommenderas att totalt
investeringsanslag anges.

3.2.6 Resultaträkning

I delårsrapporten redovisas en resultaträkning innehållande uppgift om utfall för aktuell
delårsperiod, budget och avvikelse på delårsbasis. Resultaträkningen redovisar även
prognos, budget och avvikelse för helår. Resultaträkningen är kompletterad med
nothänvisning. En jämförelse görs även med delårsresultat för 2007 (sju månader).

Revisionell bedömning
Vi har noterat att resultaträkningens uppställning är i enlighet med KRL 5:1.
En avstämning avseende delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot grundbokföringen.

En översiktlig granskning har gjorts avseende nämndernas periodiseringar. Någon
beloppsgräns är inte satt. Vi har inget att erinra mot de periodiseringar som gjorts.
Beträffande några viktiga poster såsom pensioner, semester och skatteintäkter kan noteras
att:

• Pensionskostnad-/skuld är bokförd enligt uppgift från KPA januari 2008.
• Någon förändring avseende semesterlöneskulden har inte gjorts i delårsbokslutet.
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• I delårsbokslutets skatteintäkter ingår preliminär slutlig avräkning för 2007 (minus
65 kr) samt beräknad slutavräkning för 2008 (minus 102 kr). Uppgifterna hämtade
från Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 08:32 april månad.

I prognosen har uppgifter från Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 08:63
augusti månad använts, vilket gör en preliminär slutavräkning om minus 205
kr/invånare.

3.2.7 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen redovisar delårsutfall med jämförelsesiffror från sju månader 2007
samt bokslut 2007.

Revisionell bedömning
Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med god redovisningssed. En översiktlig
granskning har gjorts.

3.2.8 Balansräkning

Balansräkningen redovisar den ekonomiska ställningen på balansdagen den 30 juni 2008
samt efter sju månader föregående år. Härutöver finns en redovisning av utfall 2007.
Balansräkningen är kompletterad med en notförteckning.

Revisionell bedömning
Balansräkningens uppställning är i enlighet med KRL 5:2. En avstämning avseende
delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot grundbokföringen.

Bland avsättningar finns upptaget 3,4 nmkr för återställande av deponi. Enligt tidigare
uppgift har återställningskostnaden beräknats till drygt 10 mnkr. I delårsrapporten anges
att tillsyningsmyndigheten godkänt aska från Stora Enso som ett alternativ till lera för
deponins bottentäckning. Detta uppges medföra en lägre kostnad än vad som tidigare
beräknats. Arbetet kommer att påbörjas hösten 2008. Vi rekommenderar att den nya
kostnaden redovisas i delårsbokslutet.

3.3 Redovisning av delårsrapporten

I syfte att redovisa en så aktuell rapport som möjligt bör Kommunstyrelsen snarast ta
ställning till upprättad delårsrapport för att därefter förelägga den för fullmäktige.

Revisionell bedömning
Delårsrapporten kommer att behandlas av Kommunstyrelsen den 16 september och
kommer att redovisas för Kommunfullmäktige den 2 oktober 2008. Redovisningen infaller
därmed utanför den tvåmånadersperiod som kan ses som god redovisningssed. Vi

13



t

r
P Öhrlings

NEWATERHousE@DPERse

uppfattar dock att kommunen redan i samband med framställandet av rapporten vidtagit
åtgärder för att förbättra ekonomin.
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