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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat 
kommunens prognosarbete i syfte att bedöma om det bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och 
med en tillräcklig intern kontroll. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att prognosarbetet inte bedrivs ändmålenligt och med 
tillräcklig intern kontroll. Vi grundar vår bedömning dels på den bristande prognossäkerhet 
nämnder och kommunstyrelsen haft de senaste åren. Vidare visar granskningen att det i stor 
utsträckning saknas kalkylregler, rutiner och verktyg för de som lämnar sina prognoser. 
 
Med anledning av granskningen lämnar vi ett förslag på hur kommunen med olika metoder 
kan försöka öka träffsäkerheten i sina prognoser. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Ta fram kalkylregler att använda för de medarbetare som ska ta fram prognoser  
 Anpassa rutiner, rapporter och verktyg till kalkylreglerna 
 Göra efterkalkyler för att löpande anpassa prognosmetoderna så att de passar olika 

verksamheters kostnads- och intäktsposter 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Den ekonomiska styrningen i kommunen syftar till budgetföljsamhet – att efterleva 
fullmäktiges budget. Korrigerande beslut under året grundas främst på prognoser om 
förväntat årsutfall och dess eventuella avvikelse mot budget. 
 
I Rådet för kommunala redovisnings rekommendation: Delårsrapport, finns krav på att 
kommunen ska lämna en årsprognos som jämförs med budget minst en gång per år. Det 
sker i Arvidsjaur i den delårsrapport som lämnas för perioden januari – augusti.  Från 2019 
blir de krav på prognos vid delårsrapportering som i dag ställs i Rådets rekommendation ett 
krav i Lag om kommunal bokföring och redovisning.  
 
Missvisande prognoser riskerar att leda till brister i den ekonomiska styrningen och dåliga 
beslut. Det kan också leda till passivitet och att styrningen uteblir ifall tillförlitligheten till 
prognoserna är låg. Hög prognossäkerhet är således en förutsättning för en fungerande 
ekonomisk styrning. 
 
Vid tidigare granskning av kommunens delårsrapportering har brister i den lämnade 
resultatprognosen konstaterats. Någon djupare granskning av hur prognosarbetet 
organiseras, underliggande kalkyler etc. har dock inte genomförts. 
 
Mot bakgrund av ovan och de risker revisorerna identifierat i samband med sin risk- och 
väsentlighetsanalys har kommunens revisorer beslutat att genomföra en granskning av 
kommunens ekonomiska prognoser.    

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om prognosarbetet bedrivs på ett 
ändmålenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har kommunen, kommunstyrelsen och respektive nämnd en tillräcklig säkerhet i sina 

prognoser? 

 Finns det en tydlig organisation för prognosarbetet? 

 Har kommunen ekonomistyrregler som omfattar prognosarbetet?  

 Finns det ett tillräckligt stöd i form av ekonomisystem, rutinbeskrivningar, kalkylregler 

och rapportmallar etc.? 

 Finns det en uppföljning av tidigare lämnade prognoser som leder till förbättringar i 

prognosarbetet? 

Utöver det revisionella syftet med granskningen ingår det i projektet att medverka till att 
stärka kommunens prognosarbete genom att lämna rekommendationer till förbättringar. 

Avgränsning  

Granskningen avgränsas till att titta på de tre senaste årens prognoser och utfall. Samtliga 

nämnder (Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Miljö-, bygg- 

och hälsoskyddsnämnden) omfattas av granskningen.  
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2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer, dokumentstudier och räkenskapsmaterial. 

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller 

interna regelverk och riktlinjer. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd 

teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:   

 Kommunallagen, Lag om kommunal bokföring och redovisning. 

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om delårsrapportering 

 Praxis och erkänd teoribildning i form av förekommande prognosmetoder 

 Eventuella kommuninterna beslut och styrande dokument inom området. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrdokument 

Det styrdokument som ligger till grund för kommunens styrning och uppföljning av ekonomi 
är ”Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning”. I reglementet beskrivs bland annat 
ansvarsfördelningen på politisk- och tjänstemannanivå.  
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska därför enligt reglementet leda och samordna 
kommunens ekonomi och verksamhet genom planering och uppföljning. Det är 
kommunstyrelsens ansvar att själva begära in den uppföljning för ekonomi och verksamhet 
som den finner nödvändig.  
 
Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige 
fastställda budgetramen. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet så är det ekonomin 
som utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Nämnden är skyldig att vidta åtgärder vid 
befarat underskott.  
 
Det är budgetansvarigas ansvar att vid en befarad budgetavvikelse för helåret vidta lämpliga 
åtgärder o rapportera till förvaltningschefen. Budgetansvarig ska vid varje tertialbokslut 
upprätta en helårsprognos för ansvarsområdets resultat.  
 
Uppföljning av ekonomin ska ske genom att respektive förvaltning varje månad upprättar och 
överlämnar en månatlig budgetuppföljning. Budgetuppföljningen ska innehålla följande: 

 En jämförelse mellan budget och redovisat utfall samt motsvarande period 
föregående år. 

 Kommentarer av större avvikelser mellan budget och redovisat utfall. 
 
Kommunens samlade budgetuppföljning ska sedan redovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträden. 
 
I reglementet framgår vidare att i den delårsrapport som kommunstyrelsen ska överlämna till 
fullmäktige ska det finnas prognoser över förväntat helårsresultat för respektive nämnd och 
bolag. Däremot finns inget krav om helårsprognos för nämndernas delårsrapporter.  
 
Regler för hur prognoserna ska tas fram rent praktisk i form av kalkylmetoder etc. saknas.  

3.2. Prognosernas säkerhet 

Vi har, för de tre senaste åren, kontrollerat styrelsens och nämndernas prognostiserade 
budgetavvikelser och jämfört dem med det faktiska utfallet. Uppgifterna har hämtats från 
styrelsens och nämndernas protokoll och tillhörande handlingar. Se nedan. 
 
Kommunstyrelsen 
 
I nedanstående tabeller redovisas kommunstyrelsens prognostiserade budgetavvikelser och 
hur dessa prognoser avviker mot det faktiska utfallet under de tre senaste åren.  
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2016 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos  Faktiskt utfall 
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt utfall) 

Delårsrapport Jan - aug + 3 240  + 5 235 -1 995 

 

2017 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos  Faktiskt utfall  
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - mar +/- 0 + 10 770 - 10 770 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr - 415 + 10 770 - 10 355 

Delårsrapport Jan - aug + 2 056 + 10 770 - 8 714 

 

2018 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos  Faktiskt utfall  
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - mar + 8 524 + 12 898 - 4 374 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - apr + 1 992 + 12 898 - 10 906 

Delårsrapport Jan -aug + 8 899 + 12 898 - 3 999 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - sep + 11 490  + 12 898 - 1 408 

 
Av ovanstående tabeller framgår bl.a. att styrelsens prognoser varierat kraftigt under 2018. 
Mellan de två tertialrapporterna ändrades exempelvis det prognostiserade utfallet med ca 7 
nkr, från en positiv avvikelse på knappa 2 mnkr till nästan + 9 mnkr för att en månad senare 
öka ytterligare till nästan + 11,5 mnkr.   
 
I den första prognosen för år 2018 prognostiseras de största avvikelserna för avdelning 
Kultur (+ 3 446 tkr) samt Stödfunktionen med (-2 395 tkr).  I uppföljningen för jan – apr 
prognostiseras den största negativa avvikelsen för avdelning Arbetsmarknad (- 2 038 tkr). 
Ekonomichefen uppger att det kan finnas felaktigheter i denna prognos.  
 
I delårsrapporten prognostiserar Stödfunktionen ett överskott på + 4 566 tkr. Största negativa 
avvikelsen har Arbetsmarknad och integration med – 3 461 tkr. Det beskrivs som svårt att i 
förväg förutse hur stora statsbidrag kommunen skulle få för flyktingmottagandet.  
 
Vid nästa prognostillfälle, per september, prognostiserar Arbetsmarknad och integration en 
negativ avvikelse med - 1 266 tkr, ungefär hälften av tidigare prognos.  
 
Barn och utbildningsnämnden  
I nedanstående tabeller redovisas barn- och utbildningsnämndens prognostiserade 
budgetavvikelser och hur dessa prognoser avviker mot det faktiska utfallet under de tre 
senaste åren.  
 

2016 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos Faktiskt utfall  Differens  
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(jan-dec) (prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - apr - 744  + 1 921 - 2 665 

Delårsrapport Jan - aug + 2 240 + 1 921 + 319 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - aug + 2 240 + 1 921 + 319 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - okt + 2 945 + 1 921 + 1 024 

 

2017 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos Faktiskt utfall  
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - mar +/- 0 +/- 0 +/- 0 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr - 6 032 +/- 0 - 6 032 

Delårsrapport Jan - aug + 3 600 +/- 0 + 3 600 

 

2018 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos Faktiskt utfall  
(jan-dec)1 

Differens  
(prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – mar - 1 375 - 2 852  
 

+ 1 477 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – maj - 4 464 - 2 852  - 1 612 

Delårsrapport Jan –aug - 5 477 - 2 852  
 

- 2 625 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – sep - 1 008 - 2 852  
 

+ 1 844 

 
Av ovanstående tabeller framgår bl.a. att nämndens prognoser varierat under år 2018. De 
prognostiserat ökade negativa avvikelserna har förklarats av omorganisation och 
felbudgetering av personalkostnader. Mellan augusti och september månad ändrades 
prognosen med ca 4 mnkr, från en negativ avvikelse på ca - 5,5 mnkr till ca - 1 mnkr. Det 
faktiska utfallet år 2018 blev en negativ avvikelse mot budget med - 2 852 tkr. Detta 
inkluderar en engångsutbetalning på 2 800 tkr i samband med omorganisation av 
skolledning. 
 
I nämndens första prognos, per mars prognostiseras lönekostnader och 
verksamhetskostnader totalt överstiga budget med 1,5 mkr. I nästa ekonomiska uppföljning, 
per maj har det prognostiserade underskottet ökat. Personal står för största negativa 
avvikelsen (- 5 166 tkr). Detta inkluderar den tidigare nämnda engångsutbetalningen.  
 
I delårsredovisningen prognostiseras avvikelsen för Personalkostnader till - 6 177 tkr. 
 
Vi noterar att ekonomiuppföljningen per september inte har behandlats på något av 
nämndens sammanträden.  
 
Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden  

                                                
1 Inklusive engångsutbetalning på 2 800 tkr 
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I nedanstående tabeller redovisas miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens prognostiserade 
budgetavvikelser och hur dessa prognoser avviker mot det faktiska utfallet under de tre 
senaste åren.  
 

2016 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos 
(avvikelse, tkr) 

Faktiskt utfall  
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt utfall) 

Delårsrapport Jan - aug +/- 0 + 197  - 197 

Förvaltningschefens 
rapport 

Jan - 
november 

+ 200 + 197 + 3 

 

2017 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos 
(avvikelse, tkr) 

Faktiskt utfall  
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - mar +/- 0 + 830 - 830 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr - 83 + 830 - 913 

Delårsrapport Jan - aug + 65 + 830 - 765 

 

2018 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos 
(avvikelse, tkr) 

Faktiskt utfall  
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – mar +/- 0 + 950 - 950 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr + 34 + 950 - 916 

Delårsrapport Jan –aug + 371 + 950 - 579 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – sep +754 + 950 - 196 

Förvaltningschefens 
rapport 

Jan - okt + 750 + 950 - 200 

 
Av ovanstående tabeller framgår bl.a. att nämnden redovisar ett positivt utfall på + 750 tkr för 
år 2018. Nämndens prognossäkerhet har ökat mot slutet av året.  
      
Socialnämnden 
I nedanstående tabeller redovisas socialnämndens prognostiserade budgetavvikelser och 
hur dessa prognoser avviker mot det faktiska utfallet under de tre senaste åren.  
 

2016 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos 
(avvikelse, tkr) 

Faktiskt utfall  
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt 

utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Januari +/- 0 + 319 - 319 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – feb + 374 + 319 +55 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr - 3 263 + 319 - 3 582 
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Delårsrapport  Jan - jun + 331 + 319 + 12 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan - aug + 331 + 319 + 12 

Ekonomisk 
uppföljning  

Jan - okt + 256 + 319 + 63 

 

2017 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos 
(avvikelse, tkr) 

Faktiskt utfall  
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt 

utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – mar - 6 000 + 300 - 6 300 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr - 5 336 + 300 - 5 636 

Delårsrapport Jan - aug + 1 684 + 300 + 1 384 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – okt - 4 234 + 300 - 4 534 

 

2018 (tkr) 

Dokument Period Helårsprognos 
(avvikelse, tkr) 

Faktiskt utfall  
(jan-dec) 

Differens  
(prognos – faktiskt 

utfall) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – mar - 4 711 + 3 600 - 8 311 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – apr - 4 721 + 3 600 - 8 321 

Delårsrapport Jan –aug - 4 202 + 3 600 - 7 802 

Ekonomisk 
uppföljning 

Jan – sep + 2 074 + 3 600 - 1 526 

Ekonomisk 
uppföljning 

Ja - okt + 2 799 + 3 600 - 801 

 
Av ovanstående tabeller framgår bl.a. att nämndens prognoser har varierat under året. I 
början av året prognostiseras ett underskott som förklaras med höga personalkostnader. 
Mellan augusti och september ändras prognosen med drygt 6 mnkr, från ett underskott på 
drygt 4 mnkr till ett överskott på drygt 2 mnkr.  
 
I nämndens första prognos för 2018 förklaras avvikelserna till stor del av höga 
personalkostnader. Samma förklaring lämnas för avvikelserna i samband med 
delårsrapporten. I oktoberprognosen uppges att Personalkostnader är förväntas överskrida 
budget medan övriga verksamhetskostnader förväntas underskrida budget.  
 
Kommunens resultatprognos 
Nedanstående tabell visar avvikelser mellan kommunens augustiprognos och 
årsredovisningens utfall de senaste två åren.  Från årsutfallen har jämförelsestörande poster 
rensats bort. 
 
Avvikelserna bedöms vara för stora för att kommunledningen ska kunna fatta beslut för att 
styra mot kommunens resultatmål och balanskrav. Tabellen visar också att prognos-
avvikelserna i huvudsak är hänförbara till verksamheten. För skatter och finansiella poster 
synes prognossäkerheten vara god. 
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RESULTATRÄKNING, mkr 
Prognos Utfall  Avvikelse Prognos Utfall Avvikelse 

2018 2018 2018 2017 2017 2017 

Verksamhetens intäkter  155,2 158,4 3,2 241,5 178,7 -62,8 

Verksamhetens kostnader -581,2 -567,5 13,7 -653,6 -594,4 59,2 

Avskrivningar -16,6 -17,3 -0,7 -16,1 -20,1 -4,0 

Verksamhetens nettokostnader -442,6 -426,4 16,2 -428,2 -435,8 -7,6 

Skatteintäkter 305,8 305,2 -0,6 300,6 301,6 1,0 

Generella statsbidrag och utjämning 137,4 136,0 -1,4 127,8 127,9 0,1 

Finansiella intäkter 1,8 1,8 0,0 1,4 1,3 -0,1 

Finansiella kostnader -0,2 -0,3 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 

Resultat för extraordinära poster 2,2 16,3 14,1 1,6 -5,2 -6,8 
 
Kommunens resultatprognos uppkommer genom att respektive nämnds/förvaltnings prognos 
sammanställs till en prognos för posterna Verksamhetens intäkter och Verksamhetens 
kostnader. Övriga poster prognostiseras centralt på ekonomikontoret.  

3.3. Uppföljning och utvärdering av prognoser 

Under 2018 har ekonomikontoret efter delårsbokslutet gjort egna justeringar av 
nämnd/förvaltningsprognoserna då de upplevts osäkra. Någon detaljerad genomgång och 
analys av i vilka kostnads- och intäktsposter inom respektive nämnd som 
prognosavvikelserna uppstår och varför har inte gjorts. 

3.4. Förslag till rutiner och metoder för säkrare prognoser 

I detta avsnitt lämnas ett förslag på hur vi tror att kommunen kan förbättra sin prognos-
säkerhet. 
 
Inledningsvis är det viktigt att säga att alla prognoser utgår från ett faktiskt utfall och att det är 
viktigt att det utfallet är korrekt redovisat ”vet man inte var på kartan man befinner sig är det 
svårt att orientera rätt i verkligheten”. Alltså startar prognosarbetet med att periodisera 
kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod, d.v.s. göra ett periodbokslut. 
 
Nästa steg är att uppskatta/beräkna kvarvarande periods intäkter och kostnader. Det kan ske 
med olika metoder.  
 
R12-metoden eller ”rullande 12” innebär att man summerar de senaste tolv månadernas 
utfall och låter summan utgöra prognos. Ex) Augustis prognos för helåret utgörs av utfallen 
från september 2017 till augusti 2018. Det innebär att årets kommande sista fyra månader 
beräknas få samma utfall som de hade i fjol. Metoden fungerar bra på poster och i 
verksamheter som är lika över tiden. 
 
Budgetmetoden innebär att man till utfallet adderar prognosmånadernas budgeterade utfall. 
Metoden kräver att man har gjort en budget som är periodiserad på månader. Metoden 
passar bra på poster och i verksamheter som har säsongsvariation. 
 
Aktualitetsmetoden. Metoden innebär att man till utfallet adderar sista månadens utfall 
gånger kvarvarande antal månader. Metoden passar bäst på poster och i verksamheter som 
genomgår förändringar. 
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De olika metoderna passar olika bra för olika kostnads- och intäktsposter och också i olika 
verksamheter. Vår uppfattning är att det ska finnas kalkylregler för de som upprättar 
prognoser i kommunen. Kalkylreglerna ska ange vilka metoder som ska användas på olika 
poster och avviker man från kalkylutfallet i sin prognos så ska det motiveras och förklaras 
med händelser som behöver tas hänsyn till. Nedan lämnas ett förslag på vilka metoder som 
vi tror passar olika poster. 
 

 

Poster Metod Kommentar

Intäkter

Taxor och avgifter R12 Alternativt aktulitetsmetoden vid taxeförändringar

Hyror och arrenden R12 Alternativt aktullitetsmetoden vid taxeförändringar

Driftbidrag från stat och EU Budgetmetoden Viktigt att bidragen periodiseras löpande

Övriga intäkter R12

Kostnader

Köp av huvudverksamhet R12 Alternativt aktualitetsmetoden vid avtalsförändringar

Köp av inventarier och material R12 Alternativt budgetmetoden i verkamheter med säsongsvariation

Personalkostnader Aktuallitetsmetoden Viktigt att periodisera seemesterlöner korrekt

Lokalkostnader och hyror R12 Alternativt aktualitetsmetoden vid avtalsförändringar

Leasing R12

Material och inventarier R12 Alternativt budgetmetoden i verkamheter med säsongsvariation

Tjänsteköp R12 Alternativt budgetmetoden i verkamheter med säsongsvariation
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4. Sammanfattande bedömning 

Vi bedömer att prognosarbetet inte bedrivs på ett ändmålenligt sätt och med en tillräcklig 
intern kontroll. Vi grundar vår bedömning på nedanstående granskningsresultat. 
 
Har kommunen, kommunstyrelsen och respektive nämnd en tillräcklig säkerhet i sina 

prognoser? 

Vi bedömer att kommunen generellt inte har en tillräcklig säkerhet i sina prognoser. De 

varierar kraftigt mellan de olika tillfällena och tenderar att vara restriktiva i början av året i 

jämförelse med det faktiska utfallet.  

Finns det en tydlig organisation för prognosarbetet? 

Vid dokumentgranskningen har det kommit fram att de prognoser som ekonomichefen 

presenterat för kommunstyrelsen under år 2017-2018, inte är samma som de prognoser som 

lämnats av nämnderna. Hur prognosarbetet organiserats har varierat över tiden och 

frekvensen av prognoser varierar mellan nämnder och år. Organisationen bedöms därmed 

inte vara tydlig. 

Har kommunen ekonomistyrregler som omfattar prognosarbetet?  

Vi bedömer att ändamålsenliga kalkylregler för prognosarbetet saknas. 

Finns det ett tillräckligt stöd i form av ekonomisystem, rutinbeskrivningar och 

rapportmallar etc.? 

Vi bedömer att det saknas enhetliga rutiner, mallar och verktyg anpassade för kommunens 

prognosarbete. 

Finns det en uppföljning av tidigare lämnade prognoser som leder till förbättringar i 

prognosarbetet? 

Vi har noterat att ekonomikontoret upprättar egna prognoser som inte bygger på de som 
tagits fram av nämnder/förvaltningar i syfte att öka prognossäkerheten. Någon detaljerad 
genomgång och analys av i vilka kostnads- och intäktsposter inom respektive nämnd som 
prognosavvikelserna uppstår och varför görs inte. 
 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Tar fram kalkylregler att använda för de medarbetare som ska ta fram prognoser  
 Anpassa rutiner, rapporter och verktyg till kalkylreglerna 
 Gör efterkalkyler för att löpande anpassa prognosmetoderna så att de passar olika 

verksamheters kostnads- och intäktsposter 
 

Arvidsjaur den 11 april 2019 

 
Linda Marklund PerÅke Brunström David Larsson  
   
Certifierad kommunal  Certifierad kommunal  Revisionskonsult, EY 
revisor, EY  revisor, EY   




