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1. Bakgrund, uppdrag, metod och revisionsfråga

Enligt lagen om kommunal redovisning, 9 kap § 1-3 (i fortsättningen benämnd KRL) är
kommuner from år 1998 skyldiga att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild
redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början.

Från och med år 2005 regleras att delårsrapporten ska behandlas av kommunfullmäktige.
Vidare regleras att kommunfullmäktige ska anta mål och riktlinjer för verksamheten samt
finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De antagna målen och
riktlinjerna ska utvärderas i förvaltningsberättelsen i såväl delårsrapporten som årsredovis-
ningen.

Delårsrapporten utgör en viktig grund för kommunens ekonomistyrning om den tillämpas på
avsett sätt, nämligen som underlag till åtgärder för att snabbt komma tillrätta med avvikelser
gentemot budget och för att uppfylla det balanskrav som kommunen är skyldiga att efterleva
men också för att kommunen löpande ska kunna styra sin ekonomi mot god ekonomisk hus-
hållning.

Som underlag till revisorernas bedömning om resultatet i delårsrapporten 2007-08-31 är för-
enligt med de mål fullmäktige beslutat har vi på uppdrag av kommunens revisorer genomfört
en översiktlig granskning av Bodens kommuns delårsrapport. Det innebär att granskningen
är begränsad i omfattning, inriktning på övergripande analys och inte på detaljer. Utgångs-
punkten vid vår granskning har varit Öhrlings PricewaterhouseCoopers modell för gransk-
ning av delårsrapporter. Granskningen omfattar en genomgång av skriftligt material samt
intervjuer med berörda tjänstemän.

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:
 Visar rapporten om de finansiella målen kommer att uppnås?
 Visar rapporten om målen de verksamhetsmässiga målen kommer att uppnås?
 Är rapporten upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och gällande

normgivning?

 Uppfyller kommunen balanskravet?
 Används delårsrapporten i kommunens ekonomistyrning?
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2. Delårsrapportens innehåll och information

Bodens kommun upprättar sin delårsrapport per augusti. Delårsrapporten behandlades av
kommunstyrelsen 2007-10-15 och kommer att behandlas av kommunfullmäktige på
sammanträdet i oktober.

Av KRL och förarbetena till denna lag framgår att delårsrapporten bör ges samma struktur
som senast framlagda årsredovisningen. Delårsrapporten ska innehålla;

 Förvaltningsberättelse
 Resultaträkning
 Balansräkning
 Jämförelsetal för motsvarande period föregående år.

Enligt redovisningsrekommendationer för kommunen ska delårsrapporten också innehålla en
finansieringsanalys samt information om kommunens företag.

Balans- och resultaträkningarna är uppställda i enlighet med KRL:s krav. Delårsrapporten
innehåller dessutom en finansieringsanalys. Nötter finns till resultaträkning och balansräk-
ning (förutom noten till eget kapital) och nötter till finansieringsanalysen saknas i likhet med
tidigare år. Jämförelsetal finns för motsvarande redovisningsperiod föregående år samt
jämförelse med föregående år på helårsbasis samt budget för 2007.

Förvaltningsberättelsen i delårsrapporten innehåller i allt väsentligt de delar som enligt den
kommunala redovisningslagen ska ingå i årsredovisningens/delårsrapportens förvaltningsbe-
rättelse (när det gäller mål och måluppfyllelse, se nedan).

Investeringsredovisningen i förvaltningsberättelsen består av en investeringsredovisning.
Investeringsbudgeten uppgår till 100,5 mnkr och utfallet per augusti är 30,2 mnkr. För helåret
2007 beräknas investeringarna uppgå till 94,3 mnkr.

Av delårsrapporten avsnitt redovisningsprinciper framgår att kommunen använt sig av
samma redovisningsprinciper som används vid upprättandet av senaste årsredovisning.
Någon ny beräkning av kommunens avsättning för pensioner har inte gjorts till delårsrap-
porten då SPP inte kunnat få fram en ny beräkning i tid. Kommunen har därför använt sig av
prognosen för april. Denna omfattar avtalsförändringen men inte övergången från P-finken
till RIPS 07. Nya antaganden i och med denna övergång kan innebära en osäkerhet gentemot
det åtagande som redovisas i delårsrapporten.

Vidare framgår av kommunens redovisningsprinciper att kommunen inte beräknat den reella
skulden för semester- , ferielöne-, och övertidsskuld per 2007-08-31 utan prognostiserat
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ökningen av skulden till 1 mnkr på helårsbasis. Redovisningen per 2007-08-31 har belastats
med 666 tkr.

Kommunens delårsresultat per augusti 2007 uppgår till +17,9 mnkr. En försämring med 31,2
mnkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Kommunen prognostiserar i sin delårsrapport 2007 års resultat till +7,9 mnkr. I detta resultat
ingår en realisationsförlust på -5,4 mnkr för försäljningen av Storklintens vintersportan-
läggning. Avyttringen kommer att innebära lägre driftkostnader i framtiden och kostnaden
kan därmed räknas av vid beräkningen av kommunens justerade balanskrav. Efter justering
uppgår kommunens prognostiserade balansresultat till +13,3 mnkr.

Kommunen har inte heller några negativa resultat från tidigare år som ska återställas. Kom-
munen beräknas därmed kunna uppfylla kommunallagens balanskrav.

Kommunens budgeterade årsresultat för år 2007 +26,7 mnkr. Den prognostiserade budget-
avvikelsen för 2007 uppgår därmed per augusti till -18,8 mnkr. Av tabellen nedan framgår
vilka poster inom resultaträkningen som de olika budgetavvikelserna hänför sig till.

Verksamhetens nettokostnader -19,4

Avskrivningar 0

Skatteintäkter/generella statbidrag -2,9

Finansnetto +3,5

Summa -18,8

För nämnderna/styrelserna prognostiseras en budgetavvikelse på -4,2 mnkr. Av tabellen
nedan framgår de prognostiserade avvikelserna per nämnd/styrelse för 2007 per augusti men
också per april.

Prognos 2007 per april Prognos 2007 per augusti

Kommunledningsförvaltning 1,1 4,2

Tekniska förvaltningen -2,2 -2,2

Räddningsförvaltning 0 -0

Barn- och utbildningsnämnden -1,2 -8,4

Socialnämnden 0 4,9

Miljö- och byggnämnden 0 0

Näringslivsstyrelsen 0 -2,9

Kultur- och fritidsnämnden -0,2 0,2

Summa -2,5 -4,2

Det största prognostiserade negativa budgetavvikelserna förklaras av:
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 Barn – och utbildningsförvaltningen prognostiserar -8,4 mnkr per augusti. Främsta förkla-
ringen till det prognostiserade underskottet är att det finansiella netto avseende inter-
kommunala ersättning beräknas till -5,9 mnkr.

 Näringslivsstyrelsen prognostiserade underskott förklaras av att den planerade försälj-
ningen av industrifastigheterna Skapa och Prippshuset inte genomförts enligt plan.

 Tekniska förvaltningens prognostiserade underskott förklaras främst av att underskott
inom kostverksamheten, fastighetsverksamheten och avfallsverksamheten. Det kan note-
ras att förvaltningen skjutit upp planerat fastighetsunderhåll för att delvis täcka under-
skottet.

Vidare kan det noteras att socialnämnden efter ett antal år med negativa budgetavvikelse nu
prognostiserar ett överskott på 4,9 mnkr.

Delårsrapporten omfattar en sammanställd redovisning för koncernen Bodens kommun.
Resultatet per augusti 2007 uppgår till +21,3 mnkr. Prognos för helåret 2007 uppgår till 20,4
mnkr. Av tabellen nedan framgår prognoserna för årets resultat för de i koncernen ingående
företagen:

Prognos 2007 års resultat, mnkr

Bodens Kommunföretag -8,7

Bodens Energi 20,9

Restproduktbearbetning i Boden AB 0,1

Stiftelsen Boden Bo 0
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3. Mål och måluppfyllelse

3.1 Finansiella mål

Av kommunens strategiska plan 2007-2009 framgår kommunens finansiella målsättningar
som ska ligga till grund för god ekonomisk hushållning. Under avsnittet måluppfyllelse,
ekonomi, mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv i delårsrapportens
förvaltningsberättelse följs samtliga av kommunens finansiella målsättningar upp. Av punk-
terna nedan framgår både målen samt kommunens bedömning om de beräknar uppnå dem
eller inte.

1. Resultatet ska 2008 uppgå till minst 1,3% av skatte- och utjämningsintäkterna. Från
och med 2009 ska resultatnivån uppgå till minst 2%. Efter 8 månader ligger ande-
len på 2%. Prognosen för året tyder på att andelen kommer att uppgå till
0,6%. Målet är ännu ej uppfyllt men bedöms uppfyllas till 2008.

2. Likvida medel ska uppgå till minst 30 dagars utbetalning. Målet är uppfyllt för
perioden. Vid året slut beräknas de likvida medlen uppgå till 27 dagar. Målet
kommer därmed inte att uppnås.

Amortering på de långfristiga skulderna ska därutöver göras med 10-15 mnkr samt
avsättning ska göras 10 mnkr per år i kapitalförvaltning för att täcka framtida pen-
sionsutbetalningar. Under förutsättning att likviditeten överstiger 30 dagars ut-
betalningar ska amortering och avsättning till kapitalförvaltning ske. Likvida
medel beräknas inte bli tillräckligt hög för vare sig amortering eller av-
sättning.

3.2 Verksamhetsmässiga mål

Av kommunens strategiska plan och budget 2007-2009 framgår kommunens verksamhets-
mässiga målsättningar som ska ligga till grund för god ekonomisk hushållning. Under av-
snittet måluppfyllelse, mål för god ekonomisk hushållning för verksamheten i förvaltningsbe-
rättelse följs samtliga av kommunens verksamhetsmässiga mål upp. Av punkterna nedan
framgår både målen samt kommunens bedömning om de beräknar uppnå dem eller inte.

1. Sjukfrånvaron ska halveras till år 2008 i jämförelse med 2003.Sjukfrånvaron år
2003 uppgick till 13% och minskade fram till år 2006 till 8,7%. För perioden
januari-juli 2007 uppgick sjukfrånvaron till 7,1%. Målet bedöms uppnås
2008.

2. Det planerade fastighetsunderhållet ska senast vid utgången av 2009 uppgå till 50 kr
per kvadratmeter. Kostnadsökningen för energi innebär att målet inte kan nås
om inte hyresnivåerna justeras. Målet kommer ej att uppnås.
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3. Barngrupperna inom förskolan har vid utgången av 2008 minskat till 16 barn (dvs
platser) utan att kostnadsskillnaderna mot liknade kommuner har ökat i jämförelse
med 2004. Införandet av 16 platsavdelningar är prioriterat av förskolan som in-
nebär ökade kostnader per plats. För närvarande är drygt hälften av grup-
perna inom förskolan 16 platsavdelningar. Enligt den senaste statistiken har
kostnadsskillnaden mot liknade kommuner ökat och den bedöms att fortsätta
öka. Målet bedöms ej uppnås.

4. Inom grundskolan ska andelen godkända elever i årskurs 9 som uppnått målen i samt-
liga ämnen öka, utan att kostnadsskillnaden mot liknade kommuner kommer att öka.
Andelen godkända elever i årskurs 9 som uppnått målen i samtliga ämnen
ökade under läsåret 2005/06 samtidigt som kostnadsskillnaden enligt senaste
statistiken minskat i jämförelse med liknade kommuner. Målet bedöms upp-
fyllas 2008.

5. Inom grundskolan ska lokalytan minska till år 2008 i jämförelse med år 2004. Lokal-
ytan har minskat från 20 kvadratmeter 2004 till 15 kvadratmeter 2006. Målet
bedöms uppfyllas 2008.

6. Kostnadsskillnaden mellan Bodens kommun och liknande kommuner har vid ut-
gången av 2008 minskat i jämförelse med 2004 för gymnasieskolan och äldre- och
handikappomsorgen. Enligt senaste statistiken har kostnaderna mot strukturellt
liknande kommuner minskat för samtliga verksamheter. Målet bedöms upp-
fyllas 2008.

4. Revisionell bedömning

Kommunens delårsrapport är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redo-
visningslagen och praxis. Vi noterar dock att kommunen inte gjort någon ny beräkning av
kommunens avsättning för pensioner då, enligt uppgift, SPP inte kunnat få fram någon ny
beräkning i tid. Redovisningen av pensioner bygger på en prognos per april 2007. Det kan
konstateras att kommunerna sedan dess bytt modell för beräkningsantaganden och att detta ej
fått genomslag i kommunens pensionsredovisning. Redovisningen av pensioner kan därför
sägas vara behäftad med osäkerhet.

Vidare kan vi konstatera att semester-, övertids- och uppehållslön i delårsrapporteringen i
beräknas öka med 1mnkr på helårsbasis och med 666 tkr per augusti 2007. Lönen borde dock
redovisas enligt samma princip som tillämpas vid upprättandet av årsredovisning.

Kommunens resultat per 2007-08-31 uppgår till +17,9 mnkr, en försämring med +31,7 mnkr
jämfört med motsvarande period 2006.
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Kommunen prognostiserar ett positivt årsresultat för verksamhetsåret 2007 uppgående till
+7,9 mnkr vilket innebär en prognostiserad avvikelse mot budget på -18,8 mnkr. Kommu-
nens justerade årsresultat prognostiseras efter justering till +13,2 mnkr. Kommunens årsprog-
nos per 2007-08-31 pekar därmed på att kommunen kommer att uppfylla balanskravet för år
2007. Vidare kan vi konstatera att kommunen inte har några negativa årsresultat sedan tidi-
gare år att reglera och kommunen därmed beräknas leva upp till kommunallagens balanskrav.

Budgetavvikelsen för nämnderna/styrelsens helårsprognoser uppgår per augusti till -4,2
mnkr. Per april prognostiserades en budgetavvikelse på -2,5 mnkr. Det största underskottet -
8,4 mnkr står barn- och utbildningsnämnden men även näringslivsstyrelsen (-2,9 mnkr) och
tekniska förvaltningen prognostiserar underskott(-2,2 mnkr). Det kan noteras att det av del-
årsrapporten framgår att tekniska förvaltningen skjutit upp delar av sitt löpande underhåll för
att minska budgetavvikelsen samt att socialnämnden för första gången på många år prognos-
tiserar ett överskott mot budget.

Av kommunens delårsrapport framgår att kommunstyrelsen bedömer att 1 av 2 finansiella
mål kommer att uppnås under 2008. För 1 av 2 mål gör inte kommunstyrelsen någon bedöm-
ning av måluppfyllelsen.

Vi delar kommunstyrelsens syn om bedömning av måluppfyllelse av de finansiella målen.

Målet avseende kommunens likviditet är av fullmäktige formulerat så att om kommunen upp-
fyller målet om en likviditet på 30 dagar ska kommunen amortera 10 till 15 mnkr på sina lån
samt avsätta 10 mnkr till kapitalförvaltning för att möta kommande pensionsutbetalningar. Vi
delar kommunens syn på att dessa delmål inte kommer att kunna uppnås då de likvida med-
len inte bedöms komma att bli tillräckligt höga för vare sig amortering eller avsättning.

Av kommunens delårsrapport framgår att kommunstyrelsen bedömer att 4 av 6 verksam-
hetsmässiga mål kommer att uppnås under 2008. 2 av 4 verksamhetsmässiga mål bedömer
kommunstyrelsen att kommunen inte kommer att uppnå.

Vi delar kommunstyrelsens syn om bedömning av måluppfyllelsen avseende samtliga verk-
samhetsmässiga mål.

Sammanfattningsvis bedömer vi därmed att 1 av 2 finansiella mål är förenliga med fullmäk-
tiges beslut samt att 1 av 2 inte är förenliga med fullmäktiges beslut. Vidare bedömer vi att 4
av 6 verksamhetsmässiga mål är förenliga med fullmäktiges beslut samt att 2 av 6 inte är för-
enliga fullmäktiges beslut.


