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1 Sammanfattning

Kommunallagen ställer krav på angivande av mål och riktlinjer i budgeten, vilka är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska biläggas delårsrapporten.

Sammanfattningen utgår fortsättningsvis från ställda revisionsfrågor.

Lämnar delårsrapporten upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i kommunens delårsrapport i allt väsentligt lämnar
tillräckligt med upplysningar om resultat och ställning och beskriver händelser som
inträffat före och efter rapportperiodens slut.

Vi bedömer kommunstyrelsens och nämndernas prognoser som i allt väsentligt
tillförlitliga vi ser det som positivt att kommunstyrelsen på ett tydligt sätt i sin egenskap av
facknämnd gett tekniska kontoret i uppdrag att se över verksamhet och ekonomi. Vidare
bedömer vi att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt på ett tydligt till fullmäktige
signalerar att de nämnder och styrelser som visar underskott bör uppmanas att anpassa
verksamheten till budgeterad ram och till övriga nämnder och styrelser att vara
återhållsamma.

Har verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål med bäring mot god
ekonomisk hushållning troligen uppnås?

Av kommunens strategiska plan framgår att god ekonomisk hushållning uppnåtts när de
finansiella målen, efter bedömning av resultatet, har nåtts samt även flertalet av de
verksamhetsmässiga målen. Av kommunens budget för 2008 framgår de mål som antagits
både i ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv med bäring mot god ekonomisk
hushållning.

Vi instämmer i kommunstyrelsens sammantagna bedömning om att god ekonomisk
hushållning inte kommer att uppnås, enligt den strategiska planens norm, då resultatet för
kommunen endast uppgår till 0,75 % av skatte- och utjämningsintäkter (övriga finansiella
mål prognostiseras att uppnås). Vidare visar vår granskning att kommunen beräknas uppnå
2 av 3 verksamhetsmässiga mål där måluppfyllelsen bedömts i delårsrapporten samt att
kommunen kommer att bedöma måluppfyllelsen för de 2 resterande verksamhetsmålen
vid årets slut.
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Kommer ett balanserat resultat att uppnås vid årets slut? Om inte - finns åtgärder
för att nå ekonomisk balans angivna och är de tillräckligt tydliga?

Av delårsrapporten framgår att det prognostiserade års resultatet för 2008 beräknas till
10,1 mnkr och att budgetavvikelsen för årets resultat prognostiseras därmed till -12,4
mnkr.

Vidare framgår av delårsrapporten att kommunen efter att justeringar gjorts för
prognostiserade reavinster (Svedjebacka och industrihus Torpgärdan) på 13,1 mnkr
prognostiserar det justerade balansresultat till -2,9 mnkr. Enligt kommunallagen ska detta
återställas inom en 3 års period. Det framgår inte av kommunens delårsrapport på vilket
sätt kommunen har för avsikt att återställa sitt egna kapital. Kommunens budget för de
kommande åren visar dock på årsresultat.

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och
ställningen per 31 augusti både för kommunen samt kommunkoncernen. Vidare bedömer
vi att resultat- och balansräkningar har upprättats i enlighet med KRL och i allt väsentligt
följer rekommendationer från normgivande organ och att finansieringsanalysen i allt
väsentligt ger en rättvisande bild av förändringen av likvida medel.
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2 Inledning

2.1 Bakgrund

Från och med 1998 är kommuner skyldiga att minst en gång under räkenskapsåret upprätta
en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början (SFS
1997:614 Lagen om kommunal redovisning, 9 kap). § 1-3

Kommunfullmäktige i Boden har beslutat att delårsbokslut ska upprättas per april och
augusti. I delårsboksluten ska även kommunkoncernen ingå, vilket omfattar kommunens
egna verksamheter samt de verksamheter som bedrivs inom koncernen Bodens
kommunföretag AB.

När det gäller innehållet och utformningen av den kommunala delårsrapporten görs ingen
detaljreglering i lagen eller dess förarbeten. Hänvisning sker istället till praxisutveckling
att inom ramen för god redovisningssed ange den närmare utformningen.

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet bildade gemensamt en referensgrupp
i redovisningsfrågor som 1995 utgav ett uttalande angående delårsrapporter – nr 13
Delårsrapporter i kommuner och landsting. Rådet för kommunalredovisning (i
fortsättningen benämnt KRK) utgav i december 2002 en information där det framgår att
Referensgruppens uttalande kan tjäna som vägledning för vad som kan betraktas som god
redovisningssed när det gäller kommunala delårsrapporter.

Under 2003 gav KRK ut en idéskrift om kommunala delårsrapporter innehållande praxis
och idéer. Tanken med idéskrift var att den skulle tjäna till att stimulera utvecklingen av
god praxis inom det berörda området.

Den 1 december 2004 ändrades kommunallagen. Ändringen fokuserar på god ekonomisk
hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga
planeringen. Lagen ställer krav på angivande av mål och riktlinjer i budgeten, vilka är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska biläggas delårsrapporten.

Kommunens revisorer genomför årligen en granskning av kommunens delårsrapport efter
augusti. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har uppdraget att genomföra
granskningen.
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2.2 Revisionsfråga och metod

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för deras skriftliga bedömning
av uppfyllelsen av fullmäktiges mål med bäring mot god ekonomisk hushållning. Likaså
är syftet att granska om delårsrapporten har upprättats i enlighet med lagstiftning och
utvecklad praxis samt om kommunen kommer att uppnå balanskravet. Granskningen som
sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv ska besvara följande revisionsfrågor:

 Lämnar delårsrapporten upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

 Har verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål med bäring mot god
ekonomisk hushållning troligen uppnås?

 Kommer ett balanserat resultat att uppnås vid årets slut? Om inte – finns åtgärder
för att nå ekonomisk balans angivna och är de tillräckligt tydliga?

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen omfattar kommunens delårsrapport inklusive sammanställd redovisning
omfattande kommunkoncernen Bodens kommun. Därutöver har en översiktlig granskning
gjorts av verksamhetsberättelserna för nämnderna och styrelserna samt
”företagskommentarerna” som återfinns bland verksamhetsberättelserna i kommunens
delårsrapport.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed, vilket för delårsrapporter innebär en mer
översiktlig granskning än vid granskning av årsredovisningen. Bedömningen har gjorts
mot kommunallagen (KL), kommunal redovisningslag (KRL) och av Rådet för kommunal
redovisning (RKR).

Iakttagelser i samband med granskningen har diskuterats med berörda vid kommunens
ekonomikontor. Ett utkast till revisionsrapport har lämnats till berörda för synpunkter.
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3 Granskningsresultat

3.1 Anvisningar

Kommunens ekonomikontor har tagit fram anvisningar för delårsrapport 2008-08.

Vi bedömer att anvisningarna är tillräckliga och utgör ett bra stöd för förvaltningarna vid
framtagandet av delårsrapporten.

3.2 Delårsrapportens delar

Vi har granskat och konstaterar att kommunens delårsrapport innefattar de delar som
regleras i lagtexten,

 Förvaltningsberättelse,
 Resultaträkning
 Balansräkning
 Jämförelsetal för motsvarande period föregående år

Vi har även granskat om Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma
referensgrupps för redovisningsfrågor uttalande nr 13 följs, vilket rekommenderar att
delårsrapporten dessutom bör innehålla;

 information om verksamhet och ekonomi i kommunala företag
 finansieringsanalys

Vi konstaterar att kommunen upprättar delårsrapporten enligt ovan redovisade krav både
för kommunen samt kommunkoncernen.

3.3 Förvaltningsberättelse

Vi har översiktligt granskat att upplysningar lämnas om;

 är viktiga för bedömning av kommunens resultat och ställning
 beskriver händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter rapportperiodens

utgång.
 drift- och investeringsredovisning
 finansiella mål med bäring mot god ekonomisk hushållning
 verksamhetsmässiga mål och riktlinjer med bäring mot god ekonomisk hushållning
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 bedömning av om balanskravet kommet att uppnås samt om eventuella negativa
resultat från tidigare år reglerats

 bedömning av god ekonomisk hushållning
 information om de kommunala företagen

Kommunens förvaltningsberättelse innehåller en beskrivning av kommunen utifrån 5
perspektiv;

 verksamhet
 ekonomi
 medarbetare
 hållbar utveckling
 framtid

Förvaltningsberättelsen innehåller en driftredovisning som utmynnar i summa
nämnder/styrelse samt KS-finansiering och slutligen resultat för perioden. Vidare framgår
av förvaltningsberättelsen att respektive nämnd/styrelses prognostiserade budgetavvikelser
framgår av avsnittet ”verksamhetsberättelse” som återfinns i kommunens delårsrapport.(se
vidare nedan under avsnitt 3.7). Förvaltningsberättelsen innehåller även en samlad
investeringsredovisning.

Vi bedömer att drift- och investeringsredovisningen lämnar tillräckligt med upplysningar
om nämnderna/styrelsernas avvikelser mot budget men att de verbala kommentarerna i
förvaltningsberättelsen avseende orsakerna till de större avvikelserna bör utvecklas.

Av förvaltningsberättelsen framgår att det i kommunens prognostiserade årsresultat ingår
realisationsvinster som ska justeras (se nedan under 3:7). Kommunens prognostiserade
balansresultat/årsresultat uppgår efter justeringar till -2,9 mnkr. Vi delar
kommunstyrelsens bedömning om att balanskravet inte kommer att uppnås för
verksamhetsåret 2008 utifrån den prognos som i delårsrapporten.

Av kommunens strategiska plan framgår att god ekonomisk hushållning uppnåtts när de
finansiella målen, efter bedömning av resultatet, har nåtts samt även flertalet av de
verksamhetsmässiga målen. Av kommunens budget för 2008 framgår de mål som antagits
både i ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv med bäring mot god ekonomisk
hushållning.

Nedan framgår de finansiella målen samt kommunens bedömning av måluppfyllelsen;

 Resultatet ska 2008 uppgå till minst 1,3 % av skatte- och utjämningsintäkterna.
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Kommunen bedömer att målet troligen inte kommer att uppnås 2008. Prognosen är att resultatet

kommer att uppgå till 0,75 % av skatte- och utjämningsintäkterna.

 Likvida medel ska uppgå till minst 30 dagars betalning. Därutöver ska amortering
på de långfristiga skulderna göras med 10-15 mnkr per år och avsättning göras
med 10 mnkr per i kapitalförvaltning för att täcka kommande
pensionsutbetalningar.

Kommunen bedömer att de likvida medlen vid årets slut kommer att uppgå till mer än 30 mnkr.

Vidare har amortering gjorts med 14 mnkr på de långfristiga skulderna och prognosen tyder även

på att det är möjligt att med en avsättning av likvida medel till kapitalförvaltning.

Nedan framgår de verksamhetsmässiga målen samt kommunens bedömning av
måluppfyllelsen;

 Sjukfrånvaron har halverats till år 2008 i jämförelse med 2003, vilket innebär att
sjukfrånvaron ska uppgå till högst 6,5 % vid utgången av 2008.

Kommunen bedömer att målet kan uppnås för 2008 då sjukfrånvaron för perioden januari-juli

uppgick till 6,2 % samt att samtliga förvaltningar hade en sjukfrånvaro på under 7 %.

 I de fastigheter som kommunen har för avsikt att behålla ska de planerade
fastighetsunderhållet senast vid utgången av 2009 uppgå till 50 kr per kvadratmeter

Kommunen bedömer att målet kommer att uppfyllas 2010

 Andelen godkända elever i årskurs 9 som uppnått målen i samtliga ämnen ökar,
utan att kostandsskillnaden mot liknande kommuner har ökat i jämförelse med
2004.

Kommunen bedömer att målet är uppfyllt. Enligt de senaste uppgifterna från Skolverket framgår att

Boden har en lägre kostnadsutveckling i jämförelse med kommungruppen och när det gäller

andelen godkända elever i åk 9 visar Boden inget sämre resultat än övriga kommungruppen riket

 Inom grundskolan har lokalytan minskat till 2008 i jämförelse med 2004

Kommunen bedömer måluppfyllelsen vid årets slut

 Kostnadsskillnaden mellan Bodens kommun och liknande kommuner har vid
utgången av 2008 minskat när det gäller gymnasieskolan, äldreomsorgen och
handikappomsorgen i jämförelse med 2004.
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Kommunen bedömer målet i samband med årsbokslutet.

Vi instämmer i kommunstyrelsens sammantagna bedömning om att god ekonomisk
hushållning inte kommer att uppnås, enligt den strategiska planens norm, då resultatet för
kommunen endast uppgår till 0,75 % av skatte- och utjämningsintäkter (övriga finansiella
mål prognostiseras att uppnås). Vidare visar vår granskning att kommunen beräknas uppnå
2 av 3 verksamhetsmässiga mål där måluppfyllelsen bedömts i delårsrapporten samt att
kommunen kommer att bedöma måluppfyllelsen för de 2 resterande verksamhetsmålen
vid årets slut.

Förvaltningsberättelsen innehåller inte någon beskrivning av koncernen Bodens kommun
men ”företagskommentarer” från samtliga i koncernen ingående bolag finns med i
delårsrapporten.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i kommunens delårsrapport i allt väsentligt lämnar
tillräckligt med upplysningar om resultat och ställning och beskriver händelser som
inträffat före och efter rapportperiodens slut.

3.4 Resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys

Vi har översiktligt granskat att;

 resultat- och balansräkning har upprättats enligt KRL
 resultat- och balansräkning även upprättats för hela ”koncernen”
 finansieringsanalysen visar förändringar av likvida medel
 balansutredande not lämnas
 övriga viktiga noter lämnas

Kommunens periodresultat uppgår till 2,7 mnkr motsvarande resultat 2007 uppgick till
17,9 mnkr. Kommunen har under flera år redovisat positiva års resultat.

Kommunkoncernens periodresultat uppgår till 11,9 mnkr motsvarande resultat 2007
uppgick till 21,3 mnkr.

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och
ställningen per 31 augusti både för kommunen och kommunkoncernen. Vidare bedömer vi
att resultat- och balansräkningar har upprättats i enlighet med KRL och i allt väsentligt
följer rekommendationer från normgivande organ och att finansieringsanalysen i allt
väsentligt ger en rättvisande bild avseende förändringen av likvida medel.

RKR:s anger i sin idéskrift att det finns noter som bör ingå i delårsrapporten;
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 Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning (+ information om hur
skatteintäkterna är beräknade)

 Eget kapital om detta har förändrats beroende på poster som inte redovisas via
resultaträkningen

 Specifikation av placerade belopp i värdepapper
 Årets resultat

Av idéskriften framgår vidare att det är önskvärt att noterna till de finansiella rapporterna
följer den förteckning som finns i årsredovisningen och att avsikten med detta är att skapa
en öppen information. Vidare framgår att det för de lämnade noterna bör finnas
jämförelsetal för tidigare period. Några noter har inte upprättats till koncernredovisningen.

Kommunen uppfyller de krav som finns för noter i delårsrapporten men vi bedömer att
kommunen till kommande delrapport bör göra en bedömning av om inte delårsrapportens
informationsvärde skulle öka om antalet noter utökades.

3.5 Periodisering

Vi har översiktligt granskat periodiseringen av följande poster:

 skatteintäkter
 pensioner
 semesterlöner
 avskrivningar

Delårsrapporten kan enligt lagstiftaren ha en lägre detaljgrad än årsredovisningen och
periodiseringarna behöver därmed inte göras i samma utsträckning som vid upprättandet
av årsredovisningen. Av redovisningsprinciperna framgår att kommunen använder sig av
väsentlighetsprincipen vid periodiseringar. Kommunen har beräknat den slutliga
avräkningen för skatteintäkterna för 2007 till en kostnad uppgående till 1,8 mnkr samt att
den preliminär avräkning för 2008 varit 5,7 mnkr för hög. Kommunen har vid beräkningen
använt ekonomistyrningsverkets prognos.

Vi kan konstatera att det i samband av upprättande av delårsrapporten inte tas fram någon
ny beräkning av kommunens pensionsåtagande utan att den redovisade grundar sig på en
prognos från april.

Avskrivningar på investeringar påbörjas månaden efter det att investeringen har
genomförts/slutförts.
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På grund av bytet av PA-system har kommunen inte kunnat beräkna den verkliga
semester- och övertidsskulden per augusti. En uppskattning har istället gjorts med att
skulden för 2008 kommer att öka med 1,0 mnkr 2008. Kommunens resultat per augusti
har därmed belastats med 0,8 mnkr.

3.6 Redovisningsprinciper

Vi har översiktligt granskat att en redogörelse lämnats över tillämpade
redovisningsprinciper.

Av kommunens delårsrapport framgår redovisningen har skett i överensstämmelse med
Lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed med gällande
rekommendationer. Vidare redovisas de tillämpade redovisningsprinciperna samt de
undantag som görs från dessa.

Vi bedömer att informationen är tillräcklig men att kommunen bör anpassa sig till lagen
om god redovisning och god redovisningssed när det gäller redovisning av
exploateringstillgångar samt att kommunen bör frångå kontantmetoden när det gäller löner
och övriga löneförmåner.

3.7 Prognoser

Vi har översiktligt granskat om

 resultatprognos finns
 större avvikelser mellan prognos och budget förklaras

Av delårsrapporten framgår att det prognostiserade års resultatet för 2008 beräknas till
10,1 mnkr. Budgetavvikelsen för årets resultat prognostiseras därmed till -12,4 mnkr.

Vidare framgår av kommunens delårsrapport att kommunen efter att justeringar gjorts för
prognostiserade reavinster (Svedjebacka och industrihus Torpgärdan) på 13,1 mnkr
prognostiserar sitt justerade balansresultat till -2,9 mnkr. Enligt kommunallagen ska detta
återställas inom en 3 års period. Det framgår inte av kommunens delårsrapport på vilket
sätt kommunen har för avsikt att återställa sitt egna kapital. Kommunens budget för de
kommande åren visar dock på årsresultat.

För verksamhetens nettokostnader prognostiseras ett underskott mot budget på -0,3 mnkr,
för skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras ett underskott mot budget på
-13,0 mnkr och för finansnettot prognostiseras ett överskott på +0,9 mnkr.
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När det gäller nämndernas prognostiserade budgetavvikelser så prognostiserar tekniska
förvaltningen ett underskott på -7,7 mnkr, barn- och utbildningsnämnden ett underskott på
-1,9 mnkr, näringslivsstyrelsen ett underskott på -2,9 mnkr och kultur- och fritidsnämnden
ett underskott på -1,9 mnkr, teknik och överförmyndarnämnden ett underskott på -0,1
mnkr. Kommunledningsförvaltningen, socialnämnden och revisionen prognostiserar
överskott eller beräknar hålla sina budgetramar.

I delårsrapporten förklaras respektive styrelse/nämnds prognostiserade budgetavvikelser i
avsnittet ”Verksamhetsberättelser”.

Kommunstyrelsen uppdrog vid sin behandling av delårsrapporten till tekniska
förvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av vilka åtgärder
som förvaltningen har för avsikt att vidta, inklusive ekonomiska effekter av dessa, för att
anpassa kostverksamheten till en lägre verksamhetsvolym.

Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta att de nämnder och
styrelser som visar underskott att anpassa verksamheten till budgeterad ram och till övriga
nämnder och styrelser att vara återhållsamma.

Vi bedömer kommunstyrelsens och nämndernas prognoser som i allt väsentligt
tillförlitliga och vidare bedömer vi det som positivt att kommunstyrelsen på ett tydligt sätt
i sin egenskap av facknämnd givit tekniska kontoret i uppdrag att se över verksamhet och
ekonomi. Slutligen bedömer vi att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt på ett tydligt
till fullmäktige signalerar att de nämnder och styrelser som visar underskott bör uppmanas
att anpassa verksamheten till budgeterad ram och till övriga nämnder och styrelser att vara
återhållsamma.

För kommunkoncernen prognostiseras för 2008 ett års resultat på 129,4 mnkr. Samtliga
företag i koncernen prognostiserar noll resultat eller positiva resultat för 2008. Stiftelsen
Bodenbo har försålt sina fastigheter som inrymmer kommunens äldreboenden vilket
innebär att årsresultatet prognostiseras till 100 mnkr.


