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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 vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. För-
valtningsberättelsens ekonomiska översikt ger en bra beskrivning av årets resultat och
kommunens ekonomiska situation i övrigt. Vi noterar dock speciellt att sedan den strate-
giska planen och budget för 2009 fastställdes har bedömningen av skatteunderlagets ut-
veckling försämrats dramatiskt till följd av den finansiella krisen och den annalkande låg-
konjunkturen och kommunen räknar med att få kraftigt minskande intäkter från och med
2009. Vi instämmer i kommunens bedömning att åtgärder snabbt behöver vidtas för att
stärka kommunens ekonomiska resultat inte minst med tanke på att skattintäktsprogno-
serna sjunkit kraftigt för de kommande åren.

Resultatet för 2008 uppgår till -18,4 mnkr. Nämnderna redovisar ett totalt underskott gent-
emot budget med -32,4 mnkr, vilket måste anses som väsentligt medan finansieringen re-
dovisar ett budgetunderskott på -7.3 Mnkr.

Den sammantagna bedömningen är att kommunen har en hög följsamhet till den kommu-
nala redovisningslagen (KRL) och Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redo-
visning. Av kommunens redovisningsprinciper framgår, enligt praxis, de avvikelser som
förekommer från god sed.

Vi instämmer i kommunen bedömning att man inte uppnår god ekonomisk hushållning för
2008, utifrån sin egen norm, eftersom samtliga finansiella mål inte uppnås. Kommunens
resultat ska uppgå till minst 1,3 % av skatte- och utjämningsintäkterna och kommunen
uppnår inte detta resultatmål för 2008. Sammanfattningsvis nås samtliga av de verksam-
hetsmässiga målsättningarna för 2008 helt eller delvis. Målet avseende kommunens fas-
tighetsunderhåll som ska vara uppfyllt 2009 bedöms uppnås från och med 2010 då hyres-
nivåerna justeras vilket kommer att ge utrymme till ett planerat underhåll som överstiger
50 kr per kvadratmeter.

För övriga kommentarer hänvisar vi till den efterföljande texten.
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2 Inledning

2.1 Bakgrund

Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisningen. I lagen finns be-
stämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av ut-
talanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovis-
ningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Kommunstyrelsen ansvarar enligt kom-
munallagen för årsredovisningen.

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 lagen 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?

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med
balanskravets regler?

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

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

2.3 Metod

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



5

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

3.1.1 Översikt över utvecklingen av verksamheten

Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om:

 obligatorisk information i enlighet med KRL och RKR:s 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
sjukfrånvaron

 annat av betydelse för styrning och uppföljning.

Bedömning och iakttagelser

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

Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.
Förvaltningsberättelsens ekonomiska översikt ger, i likhet med tidigare år, en bra be-
skrivning av årets resultat och kommunens ekonomiska situation i övrigt.

Förhållanden som nämns i förvaltningsberättelsen och som särskilt bör uppmärksammas
är att:

 befolkningsminskningen samt förändrad ålderssammansättning ställer stora krav på
omfattade omfördelning av resurser mellan olika verksamheter

 sedan den strategiska planen och budget för 2009 fastställdes har bedömningen av
skatteunderlagets utveckling försämrats dramatiskt till följd av den finansiella krisen
och den annalkande lågkonjunkturen och kommunen räknar med att få kraftigt mins-
kande intäkter från och med 2009
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 nettokostnadernas andel av skatter och utjämning uppgår till -1,3 %. För att långsiktigt
nå resultatmålet på 2 % bör detta nyckeltal ej överstiga 98 %

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.

Äldreboendet Svedjebacka har under året försålts för 29,5 mnkr med en realisationsvinst
på 13,2 mnkr. Under året har kommunen även sålt bland annat före detta A8-området, en
industrifastighet och Vittjärvs skola.

Vidare har kommunen förvärvat aktierna i Älvbrinken AB för 1,2 mnkr och efter det att
kommunen säkerställt sitt behov av exploateringsmark har bolaget sålts vidare. De
sammantagna realisationsvinsterna vid försäljning av anläggningstillgångar har för 2008
uppgått till 14,9 mnkr.

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 bokfö-
ringen
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 jämförelse med tidigare år görs

 Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och fastställda mål.

Bedömning och iakttagelser

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

Vi konstaterar att budgetavvikelsen för nämnderna/styrelserna totalt uppgår till -32,4 mnkr
eller 2,3 % av nettokostnaderna. Samtliga nämnder/styrelser förutom miljö- och bygg-
nämnden redovisar negativa budgetavvikelser för 2008. Kommunstyrelsen ansvarar för
den största enskilda avvikelsen mot budget med ett underskott -21,5 mnkr.

Underskottet förklaras främst av avvecklingen av hyresavtalet avseende hotell Bodensia
som kostade 13,5 mnkr och inte var budgeterat. Men även bostadsanpassningsverksam-
heten (-2,4 mnkr), vinterväghållningen (-3,8 mnkr), fastighetsavdelningen (-5,5 mnkr),
kostavdelningen (-4,1 mnkr) samt den affärsdrivande verksamheten (-4,0 mnkr) uppvisar
underskott mot budget för 2008.

Slutligen kan vi konstateras att finansieringen uppvisar ett underskott mot budget på -7,3
mnkr. Främsta förklaringen till detta är icke budgeterad slutavräkning avseende 2007 och
preliminär slutavräkning för 2008 som uppgår till -8,6 mnkr,

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 upp-
visas

 om det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om hur tidigare års negativa re-
sultat 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.
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Bedömning och iakttagelser

Kommunens årsresultat för 2008 uppgår till -18,4 mnkr och kommunens justerade resultat
för avstämning mot balanskravet uppgår till 0. För 2007 uppgick det justerade års resulta-
tet till 22,9 mnkr.

Vi bedömer att kommunen till kommande år bör utveckla redovisningen av avstämningen
av balanskravet enligt tabell nedan.

Mnkr 2007 2008

Årets resultat enligt balansräkningen 14,9 -18,4

Avgår; samtliga realisationsvinster -0,8 -14,9

Tillägg; realisationsvinster enl undantagsmöjlighet 8,8 0

Resultat enligt balanskravet 22,9 -33,3

Synnerliga enligt KL 8 kap 5§

Tillägg; ianspråktagande av pensionsreserv 0 7,4

Tillägg; förlust vid avyttring av hyresavtal 0 13,5

Justerat resultat 22,9 -12,4

Justering har gjorts för vinster vid avyttring av anläggningstillgångar uppgående till 14,9
mnkr i enlighet med praxis. Under året har kommunen inte haft några realisationsvinster,
enligt undantagsmöjlighet som årets resultat ska justeras med.

I samband med tidigare bokslut har kommunen avsatt 48 mnkr till en pensionsreserv. 7,4
mnkr av denna har nyttjats under 2008 och pensionsreserven uppgår efter detta till 40,6
mnkr och kan under kommande år nyttjas för att täcka kommande pensionsutbetalningar.

Kommunen har under 2008 haft kostnader på 13,5 mnkr i samband med avyttring av ett
hyresavtal för Hotell Bodensia. För dessa kostnader har kommunen åberopat synnerliga
skäl och justerat sitt resultat. I proposition 1996/97:52 sägs att realisationsförluster ska
räknas med i balanskravet om inte synnerliga skäl åberopas. Ett synnerligt skäl kan vara
då en realisationsförlust uppstått vid avyttring tillgångar som i förlängningen skapar förut-
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sättningar för minskade framtida kostnader. Vare sig i pårop 1996/97:52 eller i betänkan-
det ”God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting SOU 2001:76” anges avytt-
ring av ett hyresavtal som ett exempel på ett synnerligt skäl.

Kommunen har vidare under året vidtagit ett antal åtgärder enligt punkterna nedan;

 Extra kostnader för avveckling av 28 boendeplatser. Tre demensboenden har blivit ett.
Kostnaden för detta uppgår till 6,9 mnkr

 Överbeläggning 11 platser på grund av att avvecklingen av demensboendena inte gick
att genomföra i planerad takt. Kostnaden uppgår till 1,9 mnkr.

 Omställningskostnader i samband med etablering av nya fristående skolor. Kostna-
derna uppgår till 4,9 mnkr för lokaler samt 2,8 mnkr för personal.

De sammantagna omstruktureringskostnaderna enligt punkterna ovan uppgår till 16,5
mnkr och för dessa har kommunen inte åberopat synnerliga skäl. Kommunen har valt att
justera 12,4 mnkr mot 2007 års resultat för att kunna uppnå ett justerat resultat på 0 för
2008. 2007 års justerade resultat uppgick till 22,9 mnkr och någon ”avsättning” gjordes
inte av detta resultat som kan spåras i kommunens egna kapital. Kommunens verkliga re-
sultat uppgick till 14,9 mnkr 2007.

Har kommunen angivit tydliga finansiella mål och den aktuella situationen visar att målen
överträffats kan det förhållandet medge att ett negativt resultat, ett enskilt år, inte behöver
regleras. Detta under förutsättning att de finansiella målen även efter ett negativt resultat
uppnås. Även i detta sammanhang bör det finnas spårbarhet. Detta innebär att en konsoli-
dering tidigare år bör ha specificeras inom ramen för det egna kapitalet så att även ett
nyttjande av en sådan reserv tydliggörs inom ramen för det egna kapitalet.

Vi kan konstatera att kommunen i samband med bokslutet 2007 inte angav att överskottet
skulle anses som konsolidering och någon specificering inom ramen för det egna kapitalet
gjordes därmed inte heller i 2007 års bokslut. Justeringen av 2008 års negativa resultat
mot 2007 års årsresultat kan därmed inte anses ligga i linje med lagstiftarens intentioner
samt utvecklad praxis.

3.1.5 God ekonomisk hushållning

Enligt KRL ska målen för god ekonomisk hushållning följas upp i årsredovisningen. La-
gen kräver att ”Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av målen för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts. Uppföljningen ska dels omfatta finansiella mål, dels
mål och riktlinjer för verksamheten.



11

Av kommunens strategiska plan 2008-2010 framgår kommunens finansiella och verksam-
hetsmässiga målsättningar som ska ligga till grund för god ekonomisk hushållning. För att
kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning ska samtliga finansiella och merparten
av de verksamhetsmässiga målen vara uppfyllda enligt detta dokument.

Vi har granskat:

 Måluppfyllelsen för fullmäktiges finansiella mål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning

 Måluppfyllelsen för fullmäktiges verksamhetsmål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning.

Bedömning och iakttagelser

Kommunens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet är;

1. Resultatet ska 2008 uppgå till minst 1,3 % av skatte- och utjämningsintäkterna.
Målet uppnås inte för 2008 då resultatet uppgår till -18,4 mnkr.

2. Likvida medel ska uppgå till minst 30 dagars utbetalning. Målet har under 2008
omprövats av fullmäktige så vid bedömning av måluppfyllelsen avseende detta
mål ska hänsyn tas till beslutad amortering. Med hänsyn till amorteringen på 49
mnkr så skulle kommunens likvida medel ha uppgått till 35 dagars utbetal-
ning. Målet uppnås därmed för 2008 i enlighet med den omprövning som
gjorts av fullmäktige.

Kommunens mål för god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet;

1. Sjukfrånvaron ska halveras till år 2008 i jämförelse med 2003, vilket innebär att
sjukfrånvaron ska uppgå till högst 6,5% vid utgången av 2008. Målet är uppnått
då sjukfrånvaron 2008 uppgår till 6,3%.

2. Det planerade fastighetsunderhållet ska senast vid utgången av 2009 uppgå till 50
kr per kvadratmeter. Målet kommer inte att uppfyllas.

3. Andelen godkända elever i årskurs 9 som uppnått målen i samtliga ämnen ökar,
utan att kostnadsskillnaden mot liknande kommuner har ökat i jämförelse med
2004. Målet är delvis uppfyllt kostnadsminskningen mot liknande kommuner
har i den senaste statistiken minskat sedan 2004. Däremot nås inte målet om
att andelen elever som når målen i samtliga ämnen ska öka.
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4. Inom grundskolan ska lokalytan per elev ha minskat till 2008 i jämförelse med
2004. Målet är uppfyllt. Lokalytan har enligt den senaste statistiken minskat
med 17 kvadratmeter per elev och år 2004 till 12 kvadratmeter per elev 2007.

5. Kostnadsskillnaden mellan Bodens kommun och liknande kommuner har vid ut-
gången av 2008 minskat i jämförelse med 2004 för gymnasieskolan och äldre- och
handikappomsorgen. Målet är uppfyllt. Kostnadsskillnaden mellan Bodens
kommun och liknande kommuner har i den senaste statistiken minskat för
samtliga verksamheter i jämförelse med 2004.

Kommunen uppnår inte god ekonomisk hushållning för 2008, utifrån sin egen norm, efter-
som samtliga finansiella mål inte uppnås. Kommunens resultat ska uppgå till minst 1,3 %
av skatte- och utjämningsintäkterna och kommunen uppnår inte detta resultatmål för 2008.
Av kommunens förvaltningsberättelse framgår det att kommunen bedömer att detta är det
viktigaste målet för god ekonomisk hushållning. Vidare bedömer kommunen att åtgärder
snabbt behöver vidtas för att stärka kommunens ekonomiska resultat inte minst med tanke
på att skattintäktsprognoserna sjunkit kraftigt för de kommande åren.

Sammanfattningsvis nås samtliga av de verksamhetsmässiga målsättningarna för 2008 helt
eller delvis. Målet avseende kommunens fastighetsunderhåll som ska vara uppfyllt 2009
bedöms uppnås från och med 2010 då hyresnivåerna justeras vilket kommer att ge ut-
rymme till ett planerat underhåll som överstiger 50 kr per kvadratmeter.

3.2 Resultaträkning

Vi har granskat att:

 resultaträkningen är uppställd enligt KRL

 resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och
kostnader

 noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens
poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet

 resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat.

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets resultat
och är uppställd i enlighet med KRL. Kompletterande tilläggsupplysningar i form av noter
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finns i tillräcklig omfattning. Vi bedömer också att interna transaktioner har justerats kor-
rekt.

Vi noterar att årets resultat på -18,4 mnkr innehåller jämförelsestörande poster avseende;

 Avyttring av hyresavtal hotell Bodensia - 11,0 mnkr
 Nedskrivning av aktier i Snårvägen AB - 2,5 mnkr
 Vinster vid försäljning av anläggningstillgångar 14,9 mnkr
 Realisationsförluster - 4,5 mnkr

3.3 Balansräkning

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, avsätt-
ning, skulder och eget kapital.

 balansräkningen är uppställd enligt KRL och att kompletterande tilläggs-
upplysningar finns i form av noter. Även pensionsreserven anges i noten
till eget kapital.

 bilagor/specifikationer finns i tillräcklig omfattning och väl strukturerade.
En utveckling har skett sedan förgående år då bilagor/specifikationer för
2008 finns på datamedia
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 tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovi-
sade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL.

Däremot sker ett avsteg i klassificeringen avseende exploateringsmarken som klassificerad
som en anläggningstillgång. Avsteget redovisas öppet då det framgår av redovisningsprin-
ciperna.

Vidare görs avsteg när det gäller löner och övriga löneförmån då dessa redovisas enligt
kontantmetoden. Avsteget redovisas öppet då det framgår av redovisningsprinciperna.

Från och med 2008 gäller RKR:s rekommendation nr 17 Värdering av och upplysningar
om pensionsförpliktelser. Kommunen avviker från denna rekommendation avseende med
vilket belopp den totala redovisade förpliktelsen minskat på grund av försäkring då
pensionsförvaltaren inte kunnat lämna uppgift om detta. Avsteget redovisas öppet då det
framgår av redovisningsprinciperna.

3.4 Finansieringsanalys

Vi har granskat att:

 finansieringsanalys uppfyller kraven enligt KRL

 noter finns i tillräcklig omfattning

 finansieringsanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i öv-
riga delar av årsredovisningen

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att finansieringsanalys/kassaflödesanalysen på ett i allt väsentligt sätt redo-
visar kassflödena och utmynnar i förändring av likvida medel. Överensstämmelse finns
med övriga delar i årsredovisningen.

3.5 Sammanställd redovisning

Vi har granskat att:

 den sammanställda redovisningen är uppställd enligt KRL och även innehåller en
finansieringsanalys
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 noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer till resultat- och
balansräkningsposter. Det innebär delposterna i noterna ska vara rensade från in-
terna 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 konsolide-
ringen

 beloppen överensstämmer mellan den sammanställda redovisningen och de ingå-
ende 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 kommunens eko-
nomiska ställning och åtaganden. Vidare bedömer vi att elimineringar och konsolidering
av underliggande enheter är korrekt gjorda. Koncernen uppvisar för året ett resultat på
117,4 mkr. Samtliga bolag förutom Snårvägen Invest AB uppvisar positiva resultat. Stif-
telsen Boden Bo uppvisar ett resultat på 98,5 mnkr främst beroende på försäljning av
fastigheter inom vilka kommunens äldreomsorg bedrivits.

Vår granskning visar att kommunens sammanställda räkenskaper är upprättade i enlighet
med KRL:s krav enligt 8:1 och 8:2.


