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Granskning av god ekonomisk hushållning 

Vi har granskat hur kommunen lever upp till kraven på god ekonomisk hushållning.
Enligt kommunallagen är målet med den ekonomiska förvaltningen i kommunen att verk-
samheten bedrivs så att en ”god ekonomisk hushållning” uppnås. Det kommunala balans-
kravet som trädde i kraft år 2000 ska bara ses som ett instrument för att förhindra en fort-
löpande urholkning av kommunen ekonomi och utgöra grundförutsättningen för en lång-
siktig stabil finansiell utveckling. Den bakomliggande tanken är att varje generation ska
bära kostnaderna för den service som generationen själv beslutat om och själv konsume-
rar. 

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt oss i vår granskning. 

Vår granskning visar att kommunen för år 2004 endast uppnår ett av de sex finansiella
mål som kommunfullmäktige antagit. Måluppfyllelsen för åren 2000 till 2003 har också
varit låg. Vi konstaterar därför att Bodens kommun inte lever upp till god ekonomisk
hushållning utifrån kommunens egna mål. 

Vi har vid tidigare granskningar av kommunens delårsrapporter och årsredovisningar
kunnat konstatera att följsamheten mot den budget som kommunfullmäktige antagit varit
otillfredsställande då den försämrats sedan år 2002. Vi har kunnat konstatera att det finns
stora brister i kommunens prognosmetoder. Under år 2004 genomfördes ett arbete för att
förbättra kvaliteten i prognosarbetet inför 2004 års bokslut och under våren 2005 har en
översyn av prognosarbetet genomförts. Det är därmed vår förhoppning att såväl
budgetföljsamheten som kommunens prognosmetoder kommer att utvecklas under år
2005.

Med detta slutdokument avslutas vår granskning av god ekonomisk hushållning i Bodens
kommun. Vi kommer att aktivt följa kommunens utvecklingsarbete med utgångspunkt
från de nya förstärkta kraven i lagen om god ekonomisk hushållning. 

För Bodens kommuns revisorer

Britt-Inger Olsson Stellan Lundberg
ordförande revisor
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