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1 Sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev inom Öhrlings Pricewater-
houseCoopers granskat kommunens årsredovisning. Syftet med granskningen är dels att 
bedöma om resultatet är förenligt med de mål för en god ekonomisk hushållning som 
fullmäktige beslutat, dels att bedöma om årsredovisningen utformats i enlighet med god 
redovisningssed.  

Granskningen visar att årsredovisningen i all väsentligt redogör för utfallet av verksam-
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen på balansdagen. Års-
redovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla kraven på rättvisande räkenskaper och är 
upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.  

Redovisat resultat överensstämmer med kommunallagens bestämmelser om en ekonomi i 
balans.  

I jämförelse med tidigare år görs bedömningen att kommunens ekonomiska situation och 
utveckling har förbättrats. Dock noterar vi att intäkter (netto) av engångskaraktär på 185,5 
mnkr ingår i kommunens årsresultat på 219,8 mnkr samt att socialnämnden återigen upp-
visar underskott mot den av kommunfullmäktige beviljade budgetramen.  

När det gäller målen för god ekonomisk hushållning kan vi konstatera att kommunen upp-
når fyra av fyra finansiella målsättningar samt fyra av sju verksamhetsmässiga målsätt-
ningar för 2006 samt att kommunen bedömer att sex av sju verksamhetsmässiga mål 
kommer att uppfyllas under planperioden. Kommunen bedömer därmed att de uppnår god 
ekonomisk hushållning ur sitt eget perspektiv 2006.  

Granskningen visar att kommunen avviker från god redovisningssed avseende: 

• Lag om kommunal redovisning (KRL 2:3) avseende bokföring av löner och andra 
löneförmåner för timlöneanställd personal (kontantmetoden). Avvikelsen redovisas 
öppet i årsredovisningens avsnitt ”Redovisningsprinciper” 

• KRL 6:7, exploateringsmark. Avvikelsen redovisas öppet i årsredovisningens avsnitt 
”Redovisningsprinciper”. 

• Lag om kommunal redovisning (KRL 2:7) avseende systemdokumentation. Avvikel-
sen redovisas öppet i årsredovisningen.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) gäller fr o m 1998 och reglerar externredovis-
ningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR).   

Ansvaret för årsredovisningens upprättande vilar på kommunstyrelsen.  

 

2.2 Revisionsfråga 
Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande och om resul-
tatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som full-
mäktige beslutat om i årsbudget. Inom ramen för granskningen ska följande revisions-
frågor besvaras: 

• Är årsredovisningen upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och 
gällande normgivning? 

• Har balanskravet uppfyllts? 
• Är kommunens ställning, utveckling och resultat förenligt med de mål fullmäktige be-

slutat avseende god ekonomisk hushållning? 
 
Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har inte granskats inom ramen för årsredovis-
ningen utan ingår istället i granskningen av det övergripande ansvarsutövandet.  

 

2.3 Metod 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats 
och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma 
om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar därför 
att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då 
vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda 
felaktigheter kan förekomma.  
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3 Granskningsresultat 

3.1 Förvaltningsberättelse 
3.1.1 Översikt över utvecklingen av verksamheten 
Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om: 

• obligatorisk information i enlighet med KRL och RKR:s rekommendationer 
• sådana förhållanden, som inte ska redovisas i balansräkning eller resultaträkning, 

men som är viktiga för bedömning av ekonomin 
• händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter 

dess slut 
• förväntad utveckling 
• väsentliga personalförhållanden, bl a obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
• annat av betydelse för styrning och uppföljning. 

 
Bedömning och iakttagelser  
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i stort överensstämmer 
med kraven i KRL.  

Granskningen visar att förvaltningsberättelse bl a innehåller omvärldsanalys, väsentliga 
händelser, väsentliga personalförhållanden, miljöredovisning, ekonomisk redovisning, 
förväntad utveckling och budgetföljsamhet och prognossäkerhet. Inom ett flertal områden 
redovisas mätetal som möjliggör jämförelser över tiden och även med andra kommuner. 
 
Förvaltningsberättelsen bedöms i huvudsak fokusera på verksamhet som tillhandahålls av 
kommunens förvaltningar. Till kommande år bör förvaltningsberättelsen i ökad utsträck-
ning inbegripa verksamhet som tillhandahålls av kommunala företag. Dessa styrs av 
kommunen för att producera ”nytta” till kommunmedborgarna. Vår bedömning är att till 
exempel en utvärdering om företagen uppfyllt de kommunala ändamålen i ägardirektiv 
och dyl, skulle tillföra viktig information inte minst med tanke på att kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt omfattar all verksamhet inom kommunkoncernen.        

3.1.2 Investeringsredovisning 
Vi har granskat att: 

• investeringsredovisningen visar kommunens totala investeringsverksamhet 
• redovisningen är uppställd enligt god redovisningssed 
• beloppen i redovisningen överensstämmer med årets bokföring 
• posterna i redovisningen är överförda till balansräkning och finansieringsanalys 
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• jämförelse med tidigare år görs 
• avvikelser i förhållande till budget och kalkyler har analyserats och kommenterats. 

 
Bedömning och iakttagelser  
Vi bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av årets investeringar.  

Förvaltningsberättelsen lämnar information om investeringsverksamheten per nämnd/ 
styrelse, verksamhetsområde och större investeringsprojekt. Av redovisningen framgår 
kommunens utgifter, inkomster, budgetavvikelse och jämförelse med f g år. För pågående 
större investeringsprojekt lämnas resultatprognos. Pågående projekt kommer i stort att 
inrymmas inom tilldelad budget.  

Årets nettoinvesteringar uppgår till 73 mnkr, vilket är något högre än årets avskrivningar 
(67 mnkr).   

För att höja informationsvärdet kan redovisningen även lämna prognos för hela invester-
ingsverksamheten (samtliga investeringsprojekt). Av budget/strategisk plan framgår att 
kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget per projekt.   

3.1.3 Driftredovisning 
Vi har granskat att: 

• budgeterade och redovisade kostnader och intäkter redovisas i sammanfattning 
• redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från bokföring 
• samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och redovisning 
• jämförelse med tidigare år görs 
• driftredovisningen är analyserad i förhållande till utfall och budget. 
 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild hur utfallet för-
håller sig till fullmäktiges budget.  

Driftredovisningen finns uppdelad per nämnd/styrelse och verksamhetsområde. Jämförel-
ser görs mot föregående år. I förvaltningsberättelsen analyserar nämndernas/styrelsernas 
utfall i förhållande till tilldelad budget.  

Nämnderna/verksamheterna uppvisar år 2006 en positiv budgetavvikelse på totalt 27,8 
mnkr. Socialnämnden visar i likhet med fjolåret en negativ budgetavvikelse. Denna upp-
går till -8,8 mnkr eller 1,8% av nettoramen. I årsredovisningen förklaras avvikelsen av att 
socialnämnden ”inte klarat av att anpassa verksamheten till budgeterade mål”. Under-
skottet kan till största delen hänföras till handikappomsorgen och då främst inom person-
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lig assistans. Även KS-, räddnings- och beredskapsförvaltningen uppvisar ett negativt 
budgetunderskott. Detta uppgår till 0,4 mnkr vilket är 1,8% av nettobudgetramen. Övriga 
nämnder/verksamheter uppvisar positiva budgetavvikelser. Överskottet mot budget inom 
finansverksamheten uppgår till 190,9 mnkr. Nettokostnaderna har i jämförelse med år 
2005 ökat med 0,5 %.   

3.1.4 Balanskravet 
Vi har granskat: 

• kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts 
• om det i förvaltningsberättelsen anges när och på vilket sätt man avser att göra den i 

kommunallagen (KL 8:5) föreskrivna reglering i de fall ett negativt resultat uppvisas 
• om det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om hur tidigare års negativa resul-

tat har reglerats 
• om det i förvaltningsberättelsen framgår skälen till att inte reglera ett negativt resultat, 

i de fall fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte skall ske. 
 
Bedömning och iakttagelser 
Vi delar kommunens bedömning att balanskravet har uppfyllts för år 2006.  

Kommunens justerade balansresultat uppgår till 0 mnkr. Realisationsvinster och -förluster 
har eliminerats enligt god sed. Kommunen har i likhet med 2005 gjort en, icke bokförings-
mässig, avsättning av sitt års resultat för att möta kommande pensionsutbetalningar. Av-
sättningen till pensionsreserven för 2006 uppgår till 38,8 mnkr. Kommunens totala av-
sättning till pensionsreserv uppgår därmed till 47,9 mnkr. Upplysning lämnas hur tidigare 
års negativa resultat har reglerats.   

3.1.5 God ekonomisk hushållning 
Vi har granskat att: 

• kommunfullmäktige i budget angett finansiella och verksamhetsmässiga mål som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning  

• målen utvärderas i förvaltningsberättelsen 
• resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
 
 
Bedömning och iakttagelser 
Fullmäktige har fastställt strategisk plan och budget 2006-2008. I planen återfinns finansi-
ella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning i enlighet med gällande 
lagstiftning. Målen avser både budgetåret 2006 och planperioden 2007-2008. Målen är 
mätbara och möjliggör i viss utsträckning även jämförelser med andra kommuner.   
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I förvaltningsberättelsen sker en systematisk uppföljning av mål för god ekonomisk hus-
hållning. Det framgår att kommunen uppfyller fyra av sju verksamhetsmål under 2006. 
Under planperioden bedöms sex av sju verksamhetsmål uppfyllas.  

Vår granskning visar att det finns avvikelser mellan de finansiella mål som följdes upp i 
delårsrapporten och de som följs upp i årsredovisningen.  

Kommunfullmäktige reviderade 2006-06-19 de finansiella målen för god ekonomisk hus-
hållning och därmed minskade de finansiella målen från sex till fyra stycken.  

Av förvaltningsberättelsen framgår att kommunen uppfyller fyra av fyra finansiella mål. 
Kommunen bedömer själv att man når målet om god ekonomisk hushållning när samtliga 
finansiella målsättningar har uppnåtts samt de flesta av de verksamhetsmässiga målen är 
uppfyllda eller bedöms uppfyllas till det år målet egentligen ska mätas. Kommunen bedö-
mer därmed att de uppnår god ekonomisk hushållning i sitt eget perspektiv för 2006.  

3.1.6 Pensionsförpliktelser 
Vi har granskat att: 

• förvaltningsberättelsen lämnar upplysningar i fråga om pensionsmedel och pensions-
förpliktelser i enlighet med RKR:s rekommendation 7.1. 

 
Bedömning och iakttagelser 
Förvaltningsberättelsen bedöms i allt väsentligt uppfylla kraven om upplysning av kom-
munens pensionsförpliktelse. Av kommunens finanspolicy framgår att denna ska motsvara 
föreskrifter som avses i KL 8 kap 3-3a §§ om att fullmäktige ska besluta om föreskrifter 
för förvaltning av pensionsmedel. Kommunens ansvarsförbindelser för pensioner uppgår 
till 700 mnkr och avsättningen till 43 mnkr. Inga likvida medel finns avsatta för att möta 
kommande pensionsutbetalningar. Hela pensionsåtagandet har återlånats till verksam-
heten. När det gäller den resultatmässiga reserveringen se ovan under balanskravet.      
      

3.2 Resultaträkning 
Vi har granskat att: 

• resultaträkningen är uppställd enligt KRL 
• resultaträkningen redovisar årets externa intäkter och kostnader 
• noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens pos-

ter samt möjliggör avstämning mot balanskravet 
• resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat. 

 7 



  

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild över årets resultat. 
Resultaträkningen är uppställd i enlighet med KRL och noter finns i tillräcklig omfattning. 

Kommunens årsresultat uppgår till 219,8 mnkr. I resultatet ingår nettoberäknade jäm-
förelsestörande poster avseende verksamhetens intäkter (köp/försäljning Erikslund och 
Folkets hus) uppgående till ca 19 mnkr och extraordinära intäkter på 166,5 mnkr avseende 
försäljning av aktier i Bodens Energi AB och Restprodukter AB i samband med bildandet 
av Bodens kommunföretag AB.   
 
I övrigt se avsnitt ”Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper”.  
 

3.3 Balansräkning 
Vi har granskat att: 

• balansräkningen är uppställd enligt KRL 
• noter finns i tillräcklig omfattning 
• upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör kommunen och är 

fullständigt redovisade och rätt periodiserade 
• tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL 
• föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser 
• specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning 
• årets resultat överensstämmer med resultaträkningen. 
 
Bedömning och iakttagelser 
Balansräkningen bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, 
skulder och eget kapital. Balansräkningen bedöms vara uppställd enligt KRL, är i allt 
väsentligt rätt periodiserad och har värderats enligt principerna i KRL. Balansräkningen 
bedöms ha tillräckliga noter. Slutförda investeringar har aktiverats. 

Finansiella anläggningstillgångar har ökat sedan föregående år. Ökningen är i huvudsak 
hänförlig till reverslån till Bodens kommunföretag i samband med bildande av aktie-
bolagsrättslig koncern. I övrigt noteras att kommunen har en fordran mot Vägverket på 1,5 
mnkr för förskotterade medel till Moråsleden. Återbetalning ska ske när Vägverkets 
budget så medger. Av avtalet, daterat oktober 2002, framgår att kommunen saknar rätt till 
låneränta.      

I övrigt se avsnitt ”Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper”.  
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3.4 Finansieringsanalys 
Vi har granskat att:  

• finansieringsanalysen uppfyller kraven enligt KRL 
• noter finns i tillräcklig omfattning 
• finansieringsanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga 

delar av årsredovisningen. 
 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att finansieringsanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar 
och att noter finns i tillräcklig omfattning. Överensstämmelse finns mellan finansierings-
analysens uppgifter och motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. 

3.5 Sammanställd redovisning 
Vi har granskat att: 

• den sammanställda redovisningen är uppställd enligt KRL och även innehåller en 
finansieringsanalys 

• noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer till resultat- och balansräk-
ningsposter. Det innebär att delposterna i noterna ska vara rensade från intern poster 
(upplysning om interna poster ska därför inte anges) 

• den sammanställda redovisningen omfattar samtliga kommunens företag 
• konsolideringen omfattar de företag i vilka kommunen har ett betydande inflytande 
• proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod tillämpas vid konsolideringen, 
• beloppen överensstämmer mellan den sammanställda redovisningen och de ingående 

företagens redovisningar 
• interna poster har eliminerats i allt väsentligt även i noter. 
 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av koncernens eko-
nomiska ställning och åtaganden. Konsolideringen av underliggande enheter har beskrivits 
på ett korrekt sätt. Koncernen uppvisar för året ett resultat på 58,5 mnkr, en ökning med 
44,6 mnkr sedan föregående år. Samtliga bolag i koncernen redovisar positiva resultat för-
utom Bodens kommunföretag AB som visar ett underskott på 93 tkr.  

KRL:s krav har uppfyllts avseende 8:2 vad gäller sammanställd resultat- och balansräk-
ning och finansierings-/betalningsflödesanalys.  
 

3.6 Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper 
Vi har granskat att: 
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• information lämnas i enlighet med krav som ställs i KRL   
• principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder 
• uppfyller RKR:s krav på tilläggsupplysningar 
• avvikelser från allmänna råd eller rekommendationer och skälen för dessa. 
 
Årsredovisningen bedöms i stort lämna tillräcklig information om tillämpade 
redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar.  

Kommunen bedöms i allt väsentligt följa KRL och har hög följsamhet till RKR:s rekom-
mendationer. Avvikelser har dock noterats i fråga om;  

- För timanställda tillämpar kommunen kontantmetoden för redovisningen av 
december månads löner och övriga löneförmåner. Detta redovisas öppet i avsnittet 
”Redovisningsprinciper”. Eftersom kostnader och intäkter ska hänföras till den 
period de avser (KRL 2:3) bör kommunen framgent periodisera dessa poster. 

 
- Kommunen redovisar i likhet med tidigare år sin exploateringsmark som anlägg-

ningstillgång. Enligt KRL 6:7 ska exploateringsmark klassificeras som en omsätt-
ningstillgång. Vid klassificeringen av om markinnehavet ska anses vara en anlägg-
nings- eller omsättningstillgång är det syftet med markinnehavet som styr, detta 
oavsett om marken är svårsåld eller inte. Detta innebär att exploateringsmark ska 
klassificeras som en omsättningstillgång och värderas enligt lägsta värdets princip.  

 
- Kravet på att dokumentera redovisningssystemet har funnits i KRL 2:7 sedan 

1998. I avsnittet ”redovisningsprinciper” redovisas öppet att kommunens doku-
mentation inte är komplett.  

 
Enligt KRL 1:3 ska, om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller 
rekommendationer från normgivande organ på det kommunala området, upplysning 
lämnas om detta. Av ovan framgår att kommunen öppet i sin årsredovisning redovisar de 
avsteg som görs i enlighet med KRL 1:3.  

3.7 Borgensförbindelser 
Under året har kommunens borgensförbindelser ökat med 247,2 mnkr. Kommunens 
borgensåtagande gentemot Folkets Hus-föreningen löstes i samband med kommunens köp 
av Folkets Hus-fastigheten. Under året har borgensåtagande av Bodens Kommunföretag 
AB tillkommit med 110 mnkr för bolagets köp av aktier i Bodens Energi AB vidare har 
kommunens borgensåtagande för Bodens Energi AB ökat med 168,4 mnkr. 
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Kommunen gör i sin förvaltningsberättelse bedömningen att det i dagsläget inte anses 
innebära någon större risk med borgensåtagandena för de kommunalägda bolagen/ 
stiftelsen. 
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