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Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsrapport 08 2008

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrap-
porten per 2008-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Vår bedömning ska
biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Detta innebär
att granskningen har varit begränsad i omfattning det vill säga med inriktning på över-
gripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Granskningen visar att delårsrapporteringen i allt väsentligt sker enligt lag om kommunal
redovisning, god redovisningssed och fullmäktiges föreskrifter.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål för god
ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om med undantag av;

 fullmäktiges finansiella mål om att resultatet ska 2008 uppgå till minst 1,3 % av
skatte- och utjämningsintäkterna beräknas inte uppnås för 2008.

Nedanstående verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning kan vi inte göra någon
bedömning av då dessa mål endera följs upp på helårsbasis eller inte gäller för
innevarande räkenskapsår.

 i de fastigheter som kommunen har för avsikt att behålla ska de planerade
fastighetsunderhållet senast vid utgången av 2009 uppgå till 50 kr per kvadratmeter

 inom grundskolan har lokalytan minskat till 2008 i jämförelse med 2004

 kostnadsskillnaden mellan Bodens kommun och liknande kommuner har vid
utgången av 2008 minskat när det gäller gymnasieskolan, äldreomsorgen och
handikappomsorgen i jämförelse med 2004.

Av kommunens strategiska plan framgår att god ekonomisk hushållning uppnåtts när de
finansiella målen, efter bedömning av resultatet, har nåtts samt även flertalet av de
verksamhetsmässiga målen.
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Vi instämmer i kommunstyrelsens sammantagna bedömning om att god ekonomisk
hushållning inte kommer att uppnås, enligt den strategiska planens norm, för 2008.

Kommunens prognostiserade årsresultat uppgår till 10,1 mnkr och det prognostiserade
justerade balansresultatet beräknas till -2,9 mnkr. Av kommunens delårsrapport framgår
inte på vilket sätt kommunen har för avsikt att återställa sitt egna kapital.

Vi bedömer vi att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt på ett tydligt sätt till
fullmäktige signalerar att de nämnder och styrelser som visar underskott bör uppmanas
att anpassa verksamheten till budgeterad ram och till övriga nämnder och styrelser att
vara återhållsamma.
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