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 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga

Av den kommunala redovisningslagen framgår att kommunerna ska upprätta en delårsrapport
minst en gång per år som ska omfatta en period om minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret. 

Delårsrapportens innehåll och struktur styrs av kommunala redovisningslagen samt den
praxis som utgörs av normgivning och vägledning som utgivits. Komrevs redovisningskom-
mitté, KRK har sammanfattat vad som bör uppmärksammas i samband med upprättandet av
delårsrapporter (DR) i följande;

• Snabbhet ska ha företräde före exakthet
• Förvaltningsberättelsen utgör kärnan och DR ska åtminstone omfatta förvaltnings-

berättelse, resultat- och balansräkning
• DR ska upprättas utifrån god redovisningssed och gällande redovisningsprinciper,

omfatta hela koncernen och innehålla jämförande uppgifter.

Från december 2004 har förändringar införts i kommunallagen och den kommunala redovis-
ningslagen som har bäring på delårsrapporteringen. Dessa fokuserar på god ekonomisk hus-
hållning och innebär i korthet bl a att; 

• kommuner och landsting from räkenskapsåret 2005 i budgeten ska ta fram särskilda
mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiell mål. Både de verksamhetsmässiga
målen och riktlinjerna samt de finansiella målen ska fokusera på begreppet god eko-
nomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska följas upp i förvaltningsberättelsen i
såväl delårsrapporten som årsredovisningen. 

• revisorerna skriftligt ska bedöma om resultatet i delårsrapportering och årsredovis-
ning är förenligt med de verksamhetsmässiga mål och riktlinjerna samt de finansiella
mål som fullmäktige beslutat om. 

Lagen är tillämplig fullt ut först 2006 i de kommuner som antagit sin budget efter 1 decem-
ber 2005.

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Bodens
kommun granskat kommunens delårsrapport. 
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 1.1 Revisionsfråga

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för en skriftlig bedömning av huruvida
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för en god ekonomisk hushållning som
fullmäktige beslutat om.

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

• Har kommunen beslutat om finansiella mål med bäring mot en god ekonomisk
hushållning? 

• Har kommunen beslutat om verksamhetsmässiga mål med bäring mot en god ekono-
misk hushållning?

• Visar rapporten om de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen kommer att upp-
nås?

• Är rapporten upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och gäl-
lande normgivning?

• Uppfyller kommunen balanskravet?

• Används delårsrapporten i kommunens ekonomistyrning?

Granskningen är mer inriktad på analytiska metoder än detaljerad substansgranskning.

 1.2 Metod
Granskningen är genomförd via analys av delårsrapporteringen per augusti inklusive de poli-
tiska beslut som fattats med anledning av rapporten. Resultatet har avstämts med ansvarig på
ekonomienheten. 

Granskningen inriktas mot att bedöma om den information som lämnas i delårsrapporten
följer lagstiftning och normgivning. God redovisningssed som rapporten ska upprättas enligt
omfattar förutom lag och annan normgivning även den praxis som utvecklats.
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 2. Delårsrapportens innehåll

 2.1 Politiska föreskrifter
Kommunfullmäktige har under mars 2005 antagit riktlinjer för uppföljning. Av dessa framgår
att kommunen ska upprätta två delårsrapporter som ska behandlas av såväl kommunstyrelsen
som kommunfullmäktige. Rapporterna ska upprättas per april och augusti. Kommunstyrelsen
behandlar den lagstadgade delårsrapporten per augusti, den 3 oktober och kommunfullmäk-
tige kommer att behandla den vid sammanträdet den 10 oktober. 

 2.2 Formalia
Strukturen i delårsrapporten ska enligt god redovisningssed i stort följa innehållet i kommu-
nens årsredovisning. Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven på rätt-
visande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
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 3. Mål och måluppfyllelse

 3.1 Mål och måluppfyllelse
Lagförändring betonar delårsrapportens betydelse som ekonomistyrningsinstrument. Jämfört
med nuvarande lagstiftning föreslås reglerna i högre grad inriktas på politiska åtgärder vid
negativa resultatutfall än som tidigare på strikta budgetregler. Kommunerna ska i sin budget
ta fram särskilda mål och riktlinjer, både finansiella och verksamhetsmässiga, som är av be-
tydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa ska följas upp och utvärderas i delårsrap-
portens och årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Av propositionen sägs att det måste finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestation,
resultat och effekter samt att detta i sin tur kräver en utvecklad planering med framförhåll-
ning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig
redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål.

Bodens kommun antog sin budget före den 1 december 2004. Kommunförbundet tolkar la-
gens tillämpning så att för dessa budgetar behöver inte mål och riktlinjer antas. Lagen blir
tillämplig fullt ut först i samband med att budgeten för 2006 antas.

Sammanfattningsvis gör kommunen i delårsrapporten den bedömningen att kommunen, trots
att alla mål inte beräknas uppnås under 2005, vid utgången av planperioden kommer att
uppnå god ekonomisk hushållning.

 

 3.1.1 Finansiella mål
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning och ekonomin ska långsiktigt vara i balans
genom att årets resultat ska:

• Värdesäkra det egna kapitalet

• Täcka eventuella tidigare underskott 

• Ge utrymme för satsningar och utveckling.

För att kommunen ska kunna anses nått god ekonomisk hushållning måste följande
finansiella mål ha uppnåtts;

• Nettokostnaderna inklusive avskrivningar uppgår under planperioden till högst 98 %
av skatte- och bidragsintäkterna

• Soliditeten överstiger 65 % under planperioden 

• Rörelsekapitalet ökar under planperioden 

• Finansnettot är positivt.
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 3.1.2 Måluppfyllelse avseende finansiella mål 
Av förvaltningsberättelsen framgår att kommunen inte uppnår målen för nettokostnader, soli-
ditet och rörelsekapital under 2005. Kommunen beräknar ha ett positivt räntenetto under
2005. Detta mål beräknar kommunen därmed uppfylla.

Kommunen ska vidare värdesäkra det egna kapitalet. Kommunen gör själva den bedöm-
ningen att årets resultat ska uppgå till +16 mkr för att det egna kapitalet ska kunna värdesäk-
ras. Kommunen beräknar att årsresultatet kommer att uppgå till +4,9 mkr. Målet beräknar
kommunen därmed inte uppfylla. Kommunförbundet anser att en tumregel för vilket års-
resultat kommunen bör uppvisa kan vara att årets resultat i förhållande till skatteintäkter,
statsbidrag samt utjämning ska uppgå till 2 %. Kommunens resultatprognos för 2005 innebär
att kommunen inte uppnår ett årsresultat som motsvarar 2 % av kommunens skatteintäkter,
statsbidrag samt utjämning.

Kommunen uppnår kommunallagens balanskrav avseende 2005. Det oreglerade negativa re-
sultatet på -0,8 mkr från 2004 kommer därmed att kunna regleras under 2005. Kommunen
beräknar därmed att uppfylla sitt mål avseende täckning av tidigare underskott.

Av delårsrapporten framgår vidare att kommunen inte uppnår målet att årets resultat ska ge
utrymme för satsningar och utveckling.

 3.1.3 Verksamhetsmässiga mål
De verksamhetsmässiga mål som kommunen valt att följa upp i delårsrapportens
verksamhetsberättelse är;

1. De som bor, vistas och verkar i Boden ska vara nöjda med den kommunala servi-
cen i de mätningar som görs inom de enskilda nämnderna/styrelserna och företa-
garna i kommunen ska vara nöjda med kommunens insatser och känna sig delak-
tiga i utvecklingsarbetet.

2. Kommunens taxor och avgifter ska vara bland de lägsta i landet med en helt
taxefinansierad verksamhet.

3. Livsmedelstillsyn ska genomföras hos alla verksamheter årligen och djurtillsyn
ska genomföras på de större djurbesättningarna vartannat år.

4. Sjukfrånvaron ska halveras till 2008 i jämförelse med 2003 och medarbetarna ska
känna trivsel och delaktighet i arbetet.

5. Inflyttningen ska överstiga utflyttningen under varje år till och med 2007 och
antalet arbetstillfällen ska öka med 200 stycken per år netto fram till och med
2007. 
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 3.1.4 Måluppfyllelse avseende verksamhetsmässiga mål
1. Kommunen har genomfört en brukarenkät inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Denna

visar på att 82 % av brukarna är mycket nöjda eller nöjda med hjälpinsatserna. Inom
äldreboenden är motsvarande andel 85 %. Av delårsrapporten framgår att en
kundundersökning även genomförts inom individ- och familjeomsorgen. Resultatet av
denna redovisas inte i delårsrapporten. För övriga verksamheter redovisas ingen
måluppfyllelse. Vi noterar dock att miljö- och byggnämnden genomför en uppföljning av
en nöjdkundenkät som genomfördes under 2003. 

Av delårsrapporten framgår vidare att kommunen i svenskt näringslivs årliga
kommunrankning över näringslivsklimatet har förbättrat sin placering med 64 platser och
ligger på en 120:e plats vilket är en topplacering i länet. Om denna placering innebär att
företagarna kan anses vara nöjda med kommunens insatser och känner sig delaktiga i
utvecklingsarbetet framgår inte av delårsrapporten. 

2. Kommunens taxor inom vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet är bland de lägsta i
landet och länet och nyinvesteringar inom dessa verksamheter gör att det finns goda
förutsättningar att även fortsättningsvis hålla en låg nivå. Kommunens mål avseende
taxor för vatten-, avlopps-, och avfallsverksamhet är därmed uppfyllt. Måluppfyllelsen
för övriga taxor redovisas inte. Det framgår inte heller om kommunen uppnår målet om
en helt taxefinansierad verksamhet. 

3. Av förvaltningsberättelsen i delårsrapporten framgår att brist på personal gör att målen
för livsmedels- och djurtillsyn troligen inte uppnås. 

4. Kommunens sjukfrånvaro har sedan perioden januari till augusti föregående år minskat
med 1,3 %. Vilket ligger i linje med kommunens långsiktiga mål om att halvera
sjukskrivningarna under perioden 2003 till 2008. Vi noterar dock att kommunen förändrat
sitt sätt att redovisa sjukfrånvaron mellan 2004 och 2005. 

5. Befolkningsutvecklingen har under perioden januari till augusti varit negativ. Detta är
inte i linje med kommunens övergripande mål. Någon prognos för den beräknade
befolkningsutvecklingen på helårsbasis lämnas inte i delårsrapporten. 

Under rubriken ”god ekonomisk hushållning” i förvaltningsberättelsen följs ytterligare mål
upp. Här anges att de flesta mål som styrelser och nämnder satt upp för de olika perspektiven
har uppnåtts. Men att vissa mål ska följas upp efter årets slut eller under kommande år samt
att för vissa mål kan måluppfyllelsen inte mätas i delårsrapporten efter augusti. 

Vidare framgår att tekniska utskottets mål att det planerade fastighetsunderhållet ska uppgå
till lägst 50 kr/m2 inte beräknas uppfyllas förrän tidigast 2007 och att socialnämnden inte
uppnår sitt mål om en ekonomi i balans då nämnden prognostiserar ett underskott. 
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 4. Budgetföljsamhet

Av delårsrapporten framgår att kommunen prognostiserar ett årsresultat på +4,9 mkr. Kom-
munens budgeterade årsresultat för 2005 uppgår till +6,5 mkr. Den prognostiserade budget-
avvikelsen för årets resultat uppgår därmed till -1,6 mkr. 

Samtliga nämnder och styrelser, förutom socialnämnden och miljö och byggnämnden, visar
på prognostiserade positiva budgetavvikelser. Socialnämndens prognostiserade negativa
budgetavvikelse för 2005 uppgår till -4,8 mkr och miljö- och byggnämndens till -0,6 mkr.
Vidare visar kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden på de största positiva
budgetavvikelserna. Per april 2005 prognostiserade 3 av 10 nämnder/ styrelser på negativa
budgetavvikelser.

För kommunens investeringsverksamhet lämnas helårsprognos som innebär att investerings-
redovisningen kommer att visa en positiv budgetavvikelse på +8,1 mkr.

Kommunkoncernens prognostiserar ett årsresultat på +13,5 mkr. Det budgeterade årsresulta-
tet uppgick till +22,2 mkr vilken medför en prognostiserad budgetavvikelse på -8,7 mkr.

 5. Avstämning mot kommunallagens balanskrav

Kommunen prognostiserar (som nämnts ovan) för 2005 ett årsresultat på +4,9 mkr, vilket
innebär att kommunallagens balanskrav kommer att uppfyllas avseende räkenskapsår 2005.
Kommunen kommer med detta resultat att kunna återställa sitt justerade årsresultat på -0,8
mkr från 2004 enligt planerna. Kommunen har inga negativa årsresultat från tidigare år som
inte reglerats. 
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 6. Revisionell bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper
och är upprättad enligt god redovisningssed.

När den nya kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 1992 slopades bestämmelserna om
förmögenhetsskydd och en årlig balanserad budget. Dessa ersattes med en mer allmänt hållen
bestämmelse om god ekonomisk hushållning. Kravet på kommunerna att ha en god ekono-
misk hushållning har alltså funnits länge. 

De nya förändringarna innebär att kommunerna ska ta fram särskilda mål och riktlinjer såväl
finansiella som verksamhetsmässiga. Dessa ska följas upp och utvärderas i förvaltningsbe-
rättelsen i såväl delårsrapport som årsredovisning. Revisorernas roll blir att uttala sig om mål-
uppfyllelse samt uppfyllelse av balanskravet direkt till kommunfullmäktige.

Det är viktigt att de mål och riktlinjer som antas uttrycker realism och handlingsberedskap
samt att de kontinuerligt utvärderas och omprövas. Av propositionen framgår vidare att det
måste finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter samt att
detta i sin tur kräver en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap,
tydliga och mätbara mål samt tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser
gentemot uppställda mål.

För kommuner som antog sin budget före 1 december 2005 gäller inte de nya förändringarna
i kommunallagen samt den kommunala redovisningslagen förrän räkenskapsåret 2006.
Bodens kommun antog sin budget före 1 december och den nya lagstiftningen tillämpas
således inte förrän räkenskapsåret 2006. 

Vi ser det som positivt att kommunen trots att de inte omfattas av de nya lagkraven avseende
verksamhetsmässiga mål och riktlinjer samt finansiella nyckeltal följer upp sådana i sin för-
valtningsberättelse i delårsrapporten. Det är emellertid vår uppfattning att kommunfullmäk-
tige i samband med att budgeten för 2006 antas också tydligt bör fastställa vilka mål såväl
finansiella som verksamhetsmässiga som ska följas upp i förvaltningsberättelse i såväl delårs-
rapport som årsredovisning.

De finansiella målen är kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning som gällt sedan
1992. Om kommunen nått god ekonomisk hushållning mäts genom sju finansiella mål. 

För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning samt en långsiktig balans
krävs att kommunen värdesäkrar det egna kapitalet. Kommunens bedömning är att
årsresultatet borde uppgå till minst +16 mkr för att detta ska uppnås. 
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Kommunens prognostiserade resultat för 2005 beräknas till +4,9 mkr. Kommunen beräknar
därmed inte att uppnå sin egen målsättning avseende året resultat. Vidare bedömer kommu-
nen att målet om att årets resultat ska ge utrymmer för satsningar och utveckling inte kommer
att uppnås. Kommunen prognostiserade resultat innebär dock att kommunen beräknar
uppfylla det kommunala balanskravet. 

Vidare har kommunen som målsättning att kunna återställa tidigare års underskott. Detta mål
uppnås då kommunen under 2005 beräknas kunna återställa det negativa resultatet från 2004.
Kommunen uppnår också det finansiella målet om ett positivt räntenetto. Målen för
soliditeten, nettokostnadernas (inklusive avskrivningar) andel av skatte- och bidragsintäkter
och rörelsekapitalet beräknar kommunen inte uppnå. 

Sammanfattningsvis beräknar kommunen alltså att endast två av sju finansiella mål uppnås
för räkenskapsåret 2005. Målen avser dock planperioden 2005 till 2007.

Vi har under granskningen av kommunens delårsrapport inte kunnat ta del av de beslut som
kommunstyrelsen fattat med anledning av delårsrapporten per augusti och vi kan därmed inte
uttala oss om hur delårsrapporten används i kommunens ekonomistyrning.
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