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1 Sammanfattning  

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Vi bedömer också att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Kommunen lever också upp 
till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).  

Sedan föregående år har kommunen anpassat sig till följande normgivning: 

 RKRs rekommendation nr 13, leasingavgifter 
 RKR:s rekommendation nr 2:1, särskild avtalspension och visstidspension  
 RKR:s rekommendation nr 16, kassaflödes-/finansieringsanalys. 

 
Kommunen avviker från god redovisningssed avseende värderingsfrågor enligt följande: 

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

 
 
Kommunen avviker från god redovisningssed beträffande tilläggsinformation enligt föl-
jande: 
 

 RKRs rekommendation nummer 11, redovisning av materiella anläggningstillgångar. 
Avvikelsen redovisas inte öppet i årsredovisningens avsnitt ”Redovisningsprinciper”. 

 

Vi bedömer, i likhet med föregående år, att kommunens ekonomiska situation och utveck-
ling är osäker. Kommunens förmåga att anpassa sin verksamhet till befolkningsutveckling, 
ålderstruktur samt förmågan att anpassa verksamhetens omfattning till ekonomiska resur-
ser är några av osäkerhetsfaktorerna.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) gäller from 1998 och reglerar externredovis-
ningen. I lagen finns också bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den 
kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i till-
lämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Kommun-
styrelsen ansvarar enligt kommunallagen för årsredovisningen.  

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det 
sätt som fullmäktige bestämmer. 

 

2.2 Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för 
denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upp-
rättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, 
främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen som sker utifrån ett väsent-
lighets- och riskperspektiv skall besvara följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen. 
 
Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekono-
miska ramar. 
 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande. 
 

Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, 
periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation. 

 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• finansieringsanalys 
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• balansräkning 

• sammanställd redovisning. 
 
Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling samt efterlevnaden 
av balanskravet. 

Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har inte granskats inom ramen för årsredovis-
ningen utan ingår istället i granskningen av den övergripande ansvarsutövningen.  

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 
I KRL kap 4 framgår det att kommunen skall upprätta en förvaltningsberättelse. Förvalt-
ningsberättelsen skall innehålla: 

- en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet (KRL 4:1) 
- särskilda upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro (KRL 4:1 a) 
- samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet (KRL 4:2) 
- en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den lö-

pande verksamheten (KRL 4:3) 
- en redovisning av hur det negativa resultatet skall regleras (KRL 4:4) 
- en utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning (KRL 4:5) 
- sådana upplysningar som avses i KLR 4:1 skall också omfatta sådan kommunal 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer (KRL 8:1). 

 

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

• obligatorisk information i enlighet med KRL och RKRs rekommendationer 

• sådana förhållanden, som inte skall 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 den obligatoriska redovisningen av sjukfrån-
varo 

• annat av betydelse för styrning och uppföljning. 
 

 

 



  

 7 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet över-
ensstämmer med kraven i KRL.  

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning. Vi bedömer att analysen 
av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. 

Förvaltningsberättelsen innehåller också uppgifter om kommunens pensionsåtagande. 
Från och med 2005 har redovisningen av pensionsmedel i förvaltningsberättelsen skärpts 
upp genom RKR:s rekommendation nr 7:1. Det är vår bedömning att de upplysningar som 
lämnas i förvaltningsberättelsen följer den nya rekommendationen. Kommunens totala 
pensionsförpliktelse uppgår till 641 340 tkr (inklusive nästkommande års utbetalning). 
Hela pensionsförpliktelsen har återlånats till verksamheten. Emellertid framgår av kom-
munens årsredovisning att 9 100 tkr av 2005 års justerade balansresultat avsatts för att 
möta kommande pensionskostnader. För år 2006 ska 30 000 tkr avsättas i en likvidmässig 
avsättning/placering för att möta kommande pensionsutbetalningar.  
 

Förväntad utveckling. Förvaltningsberättelsen innehåller en översiktlig beskrivning av 
den förväntade utvecklingen. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen på ett tillfredsstäl-
lande sätt belyser den framtida utvecklingen. Såväl den förväntade utvecklingen i sam-
hällsekonomin i stort som den framtida utvecklingen för kommunens del analyseras. För 
kommunens del konstateras bl a att befolkningsminskningen fortsätter och att befolk-
ningsminskning tillsammans med en förändrad ålderssammansättning ställer stora krav på 
omfattande omfördelning av resurser mellan olika verksamheter inom kommunen.  

Vidare konstateras att kommunens ekonomi behöver stärkas för att ge utrymme till sats-
ningar för att stimulera till nyetableringar av verksamhet samt skapa förutsättningar för 
tillväxt i redan befintliga företag.   

Väsentliga personalförhållanden. Vi bedömer att kommunen har en fyllig personalredo-
visning. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 
4:1 a. Dessutom redovisas bland annat antal tillsvidareanställda per förvaltning, antal års-
arbetare per anställningsform (tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade).  

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksam-    
heten. Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. 
Det är vår bedömning att redovisningen av mål och måluppfyllelse har utvecklats sedan 
tidigare år, såtillvida att redovisning av mål och måluppfyllelse har förtydligats. Redovis-
ningen utgår från de fyra perspektiven medborgare/kund, medarbetare/arbetssätt, ekonomi 
samt utveckling. Av förvaltningsberättelsen framgår att de ekonomiska målen endast del-
vis är uppfyllda.  
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Av förvaltningsberättelsen framgår vidare att skillnaden mellan årets utfall och augusti 
månads prognos inte kan anses som anmärkningsvärt stor för de enskilda nämnderna. Där-
emot är skillnaden mellan årets utfall och april månads prognos stor, 18,9 mkr. 

 
3.1.2 Investeringsredovisning 
Vi har granskat att: 

• investeringsredovisningen visar kommunens totala investeringsverksamhet 

• investeringsredovisningen är uppställd enligt god redovisningssed 

• beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med årets bokföring 

• posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkningen och 
finansieringsanalysen 

• jämförelse med tidigare år görs 

• avvikelser i förhållande till budget och investeringskalkyler har analyserats och 
kommenterats.  

 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av årets 
investeringar.  

Enligt KRL 4:2 bestäms utformningen av investeringsredovisningen av den enskilda 
kommunen utifrån de krav och former som finns för styrning och rapportering. Vi anser 
dock att kommunens investeringsredovisning kan vidareutvecklas när det gäller redo-
görelse av beräknad tidpunkt för färdigställande av pågående investeringsprojekt. Även de 
verbala kommentarerna avseende pågående investeringsprojekt kan utvecklas såtillvida att 
redovisningen skulle vinna på att kompletteras med en redovisning av avvikelser i förhål-
lande till budget/investeringskalkyler och utfall. 

 
3.1.3 Driftredovisning 
Vi har granskat att: 

• budgeterade och redovisade kostnader och intäkter redovisas i sammanfattning, 

• redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från den systematiska bokföringen, 

• samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och redovisning, 
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• jämförelse med tidigare år görs, 

• driftredovisningen är analyserad i förhållande till utfall och budget. 
 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur utfallet 
förhåller sig till fullmäktiges budget.  

Driftredovisningen finns uppdelad både nämndsvis och per verksamhetsområde och jäm-
förelser görs mot tidigare år. I driftredovisningen analyseras också nämndernas utfall i 
förhållande till tilldelad budget.  

Nämndernas budgetavvikelse uppgick för helåret 2005 till 10 619 tkr medan kommunens 
totala budgetavvikelse uppgår till 535 tkr. Räddnings- och beredskapsförvaltningen samt 
barn- och utbildningsnämnden uppvisar smärre negativa differenser mot budget. Vidare 
uppvisar socialnämnden ett underskott på -6 219 tkr. Socialnämndens största enskilda 
underskott återfinns inom personlig assistans, underskottet uppgår till -11 600 tkr. Vidare 
visar försörjningsstödet ett underskott på -4 100 tkr, medan äldreomsorgen uppvisar över-
skott 5 200 tkr.   

 
3.1.4 Balanskrav 
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 instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Kommunens 
justerade balansresultat uppgick för 2005 till 0 tkr. Kommunen har justerat bort 9 142 tkr 
som avser avsättning till pensionsreserv. Dessutom har kommunen helt upplöst den av-
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sättning som gjordes 2002 för att möta socialnämndens underskott och som senare nyttjats 
även 2003 och 2004.  

Vi noterar vidare att kommunen har klassificerat sin del av NAB-upplösningen (netto) på 
700 tkr som utdelning av andelar och därmed redovisningsmässigt hanterat posten som en 
finansiell intäkt. Intäkten har därmed inte påverkat kommunens justerade årsresultat för 
2005. 

 
3.1.5 God ekonomisk hushållning 
Om budgeten för 2005 antagits tidigare än den 1 december 2004 gäller, enligt SKL:s tolk-
ning (cirkulär 2004:46), att de nya reglerna om finansiella mål och verksamhetsmål som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning ska börja tillämpas först från 2006 års budget. 
(Kravet på att kommunen rent allmänt ska ha en god ekonomisk hushållning har emeller-
tid gällt från 1992 då kommunallagen förändrades). 

Bodens kommun antog sin budget för år 2005 före den 1 december 2004 och omfattas 
därmed inte, enligt kommunförbundets tolkning, av de nya lagkraven vad gäller uppfölj-
ning av antagna mål förrän räkenskapsåret 2006. Eftersom Bodens kommun för verksam-
hetsåret 2005 inte omfattas av den nya lagstiftningen har vi inte granskat uppföljningen av 
nyckeltal utifrån den nya lagstiftningens regler. När det gäller uppföljning av verksam-
hetsmässiga och finansiella mål se därför ovan under förvaltningsberättelsen.  

 

3.2 Resultaträkning 
Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapi-
talet har förändrats under året (KRL 5:1). 

Vi har granskat att: 

• resultaträkningen är uppställd enligt KRL, 

• resultaträkningen redovisar i allt väsentligt årets samtliga externa intäkter och kostna-
der, 

• noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens pos-
ter samt möjliggör avstämning mot balanskravet, 

• resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat. 
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Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultaträkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild över årets resultat. 
Kommunens årsresultat uppgår till 6 345 tkr. Vidare uppgår kommunens reavinst vid för-
säljning av anläggningstillgångar till 1 090 tkr medan realisationsförlusterna uppgår till 
906 tkr.  

Vi bedömer vidare att resultaträkningen i allt väsentligt är uppställd i enlighet med KRL 
och att noter finns i tillräcklig omfattning. I övrigt se avsnitt ”Redogörelse för tillämpade 
redovisningsprinciper”. 

 

3.3 Balansräkning 
Balansräkningen skall i sammandrag redovisa kommunens samtliga tillgångar, avsätt-
ningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). 
Ställda panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen. (KRL 5:2)  

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 

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, av-
sättning, skulder och eget kapital.  

Vi bedömer att balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.  

Vi bedömer vidare att kommunen har välutvecklade bilagor/specifikationer samt att de 
finns i tillräcklig omfattning. Dessa har utvecklats ytterligare från föregående år. 
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Kommunens tillgångar, avsättningar och skulder existerar, är i allt väsentligt fullständigt 
redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL.  

I övrigt se avsnitt ”Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper”.   

 

3.4 Finansieringsanalys 
I finansieringsanalysen skall kommunens finansiering och investeringar under räken-
skapsåret redovisas (KRL 7:1). 

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 

RKR gav i mars 2005 ut en rekommendation avseende kassaflödes-/finansieringsanalys. 
Enligt rekommendationen ska finansieringsanalysen redovisa betalningsflödena uppdelat 
på sektorerna löpande verksamhet, investering och finansiering. 

Kommunen har i sin årsredovisning för 2005 helt anpassat sig till RKR:s rekommendation 
nr 16.   

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 
Den sammanställda redovisningens syfte är att ge en helhetsbild av kommunens ekono-
miska åtaganden oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.(Rådets re-
kommendation) 
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Den sammanställda redovisningen skall innehålla en resultaträkning och en balansräk-
ning som utgör en sammanställning av kommunens och de juridiska personernas resultat- 
och balansräkning. (KRL 8:2) 

Det är god redovisningssed att inkludera en finansieringsanalys. (Rådets rekommenda-
tion) 

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 notapparaten. 
 

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 13 873 tkr, en ökning med 
9 334 tkr sedan föregående år. Noteras kan att samtliga i kommunen ingående bolag/ 
stiftelser har positiva årsresultat för 2005. 

KRL:s krav har uppfyllts avseende 8:2 vad gäller sammanställd resultat- och balansräk-
ning och finansierings-/betalningsflödesanalys. Även KRL 8:1 gällande gemensam för-
valtningsberättelse har uppfyllts.  
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3.6 Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper 
… Om avvikelser görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från 
normgivande organ på det kommunala området, skall upplysning om detta och om skälen 
för avvikelsen lämnas i en not. (KRL 1:3) 

… Resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen får kompletteras med 
upplysningar i noter. I så fall skall hänvisning göras vid de poster i resultaträkningen, 
balansräkningen till vilka upplysningarna hänför sig. (KRL 3:2) 

… Extraordinära intäkter och kostnader skall specificeras till storlek och art i en not. 
(KRL 5:5) 

… Om principerna för värdering, klassificering eller indelningen i poster eller delposter 
ändrats, skall posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om … Om det 
finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed, behöver omräkning eller 
ändring inte göras. Skälen för detta ska anges i not. (KRL 5:6) 

… I samband med uppskrivningen av finansiella anläggningstillgångar skall det i en not 
lämnas upplysning om storleken på det uppskrivna beloppet. (KRL 6:6) 

Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder skall anges. 

För posterna i årsredovisningen som avser tillgångar, avsättningar och skulder i utländsk 
valuta skall det anges enligt vilka principer beloppen har räknats om till svenska kronor. 
Uppgifterna enligt första och andra styckena får lämnas i not. (KRL 6:12) 

Utöver KRL:s krav ställer RKR:s rekommendationer krav på tilläggsupplysningar. Flera 
rekommendationer hänvisar till Redovisningsrådet för publika företags rekommendatio-
ner, vilka oftast har omfattande krav på tilläggsupplysningar. 

Kommuner ska lämna upplysningar om avvikelser från gällande rekommendationer och 
skälen för dessa. Det betyder dock inte att upplysningen i sig rättfärdigar avvikelsen, annat 
än i de ytterst sällsynta fall en tillämpning av rekommendationen leder till en missvisande 
redovisning. Om så är fallet bör det framgå av årsredovisningen att det är nödvändigt att 
avvika från rekommendationen för att åstadkomma en mer rättvisande bild. Även effekten 
av att avvika från rekommendationen ska framgå i dessa fall. 

Tilläggsupplysningarna bör presenteras på ett systematiskt sätt, det kan ske i noter till     
resultat-/balansräkning och finansieringsanalys, respektive i ett särskilt avsnitt ”Redo-
görelse för redovisningsprinciper”. Upplysningarna kan vara av olika karaktär, de kan 
avse en specifik resultat- eller balanspost (specifikation) eller vara av allmän karaktär. 
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Exempel på det senare kan vara upplysningar om avvikelser från allmänna råd eller 
rekommendationer, värderings- och omräkningsprinciper samt jämförelsetal.  

I kommunens årsredovisning förekommer endast s k operationell leasing. Av RKR:s 
rekommendation nr 13, Redovisning av leasingavtal” gäller att leasingavtal av ”obetydligt 
värde” skall klassificeras som operationell leasing. Av årsredovisningens avsnitt ”Redo-
visningsprinciper” framgår att kommunen bedömer att avtal understigande 1 mkr är att 
klassificera som operationell leasing. Noten avseende operationell leasing har i 2005 års 
årsredovisning utvecklats i enlighet med RKR:s rekommendation nr 13 (noten redovisar 
dels fördelningen av 2005 års leasingkostnader samt framtida leasingavgifter och när de i 
tiden förfaller). 

De olika slag av pensionsförmåner som finns upptagna under posten Avsättningar specifi-
ceras också i not till balansräkningen. Noten följer i enlighet med de krav som ställs i 
RKR:s rekommendation nr 2.1. Kompletterande uppgifter återfinns också i förvaltnings-
berättelsen.   

RKR har i sin rekommendation nr 11 redogjort för hur noten till anläggningstillgångar bör 
utformas, bl a för posten ”Mark, byggnader och tekniska anläggningar”. Vi noterar att 
kommunen till vissa delar följer rekommendationen. De delar man inte följer är dels redo-
visningen av investeringsinkomster (kommunens not nettoredovisar årets investering), 
dels är redovisningen av det bokförda värdet inte uppdelat för vart och ett av befintliga 
tillgångsslag/fastighetstyper. Det är vår bedömning att kommunens not i dessa avseende 
bör vidareutvecklas.   

Kommunen redovisar i likhet med tidigare år sin exploateringsmark som anläggnings-
tillgång. Enligt KRL 6:7 ska exploateringsmark klassificeras som en omsättningstillgång. 
Vid klassificeringen av om markinnehavet ska anses vara en anläggningstillgång 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 omsätt-
ningstillgång och värderas enligt lägsta värdets princip.  

Beträffande timanställda tillämpar kommunen kontantprincipen för redovisningen av 
december månads löner och övriga löneförmåner. Detta redovisas också för i årsredovis-
ningens avsnitt ”Redovisningsprinciper”. Eftersom kostnader och intäkter ska hänföras till 
den period de avser menar vi att kommunen framgent bör periodisera dessa poster. 
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