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 1. Sammanfattning

Kommunfullmäktige sätter själv, i form av mål, normen för vad som är god ekonomisk
hushållning. Av de finansiella mål som kommunfullmäktige satt upp, har endast ett upp-
nåtts under 2004. Måluppfyllelsen under åren 2000 till 2003 har också varit låg. Mot bak-
grund av den låga måluppfyllelsen är således inte god ekonomisk hushållning enligt
kommunens norm för det finansiella perspektivet uppfyllt. Vår sammanfattande bedöm-
ning är också att kommunen inte haft en god ekonomisk hushållning under åren 2000 till
2004. 

Kommunens ackumulerade negativa resultat uppgår för perioden till –48 785 tkr. Kom-
munens resultat ska, för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås, ligga på en nivå
som realt sett konsoliderar ekonomin. En tumregel för detta är enligt Kommunförbundet
att årets resultat i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska uppgå till 2
%. För Boden uppgår detta till –1,45 % (justerat årsresultat +0,85) per år under åren 2000
till 2004. För att uppnå 2 % skulle årsresultatet i kommunen behövt ha uppgått till i
genomsnitt +22 984 tkr per år under perioden 2000-2004. 

Granskningen visar dessutom utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning att;

• Kommunens mål för taxor och avgifter är att dessa ska vara konkurrenskraftiga i jäm-
förelse med övriga kommuner i länet. Kommunen har en avgiftsfinansiering som är
högre än både länet och riket i genomsnitt

• Kommunens likviditetsrisk är låg

• Kommunens ränterisk är låg

• Risk finns avseende borgen för icke kommunalt AB

• Kommunens budgetavvikelser måste anses som otillfredsställande

• Kommunens prognosmetoder måste utvecklas.

Det är vidare vår uppfattning att kommunfullmäktige i samband med att 2006 års budget
antas även bör anta såväl verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som finansiella mål som
är av betydelse för att styra kommunens ekonomi mot en god ekonomisk hushållning. Det
är vår uppfattning att dessa mål och riktlinjer kommer att bli ett viktigt styrinstrument för
såväl kommunens ekonomi som verksamhet. Det är vidare vår uppfattning att det är vik-
tigt att dessa mål uttrycker realism och handlingsberedskap samt att de kontinuerligt bör
utvärderas och omprövas. Det är också dessa särskilda mål som ska följas upp i kommu-
nens förvaltningsberättelse i såväl delårsbokslut som årsredovisning.
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 2. Bakgrund

Enligt kommunallagen är målet med den ekonomiska förvaltningen i kommunen att verk-
samheten bedrivs så att en ”god ekonomisk hushållning” uppnås. Det kommunala balans-
kravet som trädde i kraft år 2000 ska bara ses som ett instrument för att förhindra en fort-
löpande urgröpning av kommunens ekonomi och utgöra grundförutsättningen för en lång-
siktig stabil finansiell utveckling. Den bakomliggande tanken är att varje generation ska
bära kostnaderna för den service som generationen själv beslutat om och själv konsume-
rar. 

Det är alltså inte ur lagstiftarens synvinkel tillräckligt för kommunen att redovisa ett noll-
resultat. För att kravet på god ekonomisk hushållning ska uppfyllas bör resultatet i normal-
fallet ligga på en nivå som konsoliderar ekonomin sett ur ett längre tidsperspektiv. Be-
greppet god ekonomisk hushållning har förtydligats genom lagändringar i kommunallagen
och den kommunala redovisningslagen med verkan från 2005. 

De senaste ändringarna gäller från och med räkenskapsåret 2005. Budgeten för 2005 ska
därmed innehålla mål för vad som är god ekonomisk hushållning sett ur två perspektiv –
verksamhet och ekonomi. Lagen trädde i kraft 1 december 2004 och ska tillämpas för
räkenskapsåret 2005. Om budget för 2005 antagits av kommunfullmäktige efter den 1
december 2004 ska den innehålla mål för vad som är god ekonomisk hushållning sett ur
två perspektiv – verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktige sätter således själv, i form
av mål, normen för vad som är god hushållning. I delårsrapportens och årsredovisningens
förvaltningsberättelse ska utfallen i förhållande till normen rapporteras.

Vidare åläggs revisorerna att från 2005 bedöma och skriftligen uttala sig om utfallet i del-
årsrapport och årsredovisning är förenligt med fullmäktiges mål.
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 3. Uppdrag och revisionsfråga

 3.1 Revisionsfrågor
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bodens kommun har Komrev inom Öhr-
lings PricewaterhouseCoopers granskat God ekonomisk hushållning. Granskningen syftar
till att bedöma om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Inom ramen för detta
huvudsyfte ska granskningen besvara följande revisionsfrågor:

• Har kommunen anpassat sig till nya lagregler om god ekonomisk hushållning

• Resultat Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under
året och över tiden? (årets resultat samt årets resultat i förhållande till skatteintäk-
ter statsbidrag och utjämningsbidrag)

• Kapacitet Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång
sikt? (Soliditet, nettokostnadernas andel av skatte- och statsbidragsintäkter, utde-
bitering, avgiftstäckningsgrad)

• Risk Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet?
(Likviditetsrisk, ränte- och valutarisk, borgensåtaganden)

• Kontroll Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen?
(Budgetföljsamhet, prognossäkerhet)

 3.2 Metod
Granskningen har genomförts genom sedvanlig dokumentationsgranskning. Vi har tagit
del av kommunens;

• Delårsrapporter för åren 2000 till 2004

• Årsredovisningar för åren 2000 till 2004

• Kommunens strategiska plan och budget för åren 2005 till 2007

• Protokoll.

Samtal har också förts med ansvariga på kommunens ekonomikontor.
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 4. Granskningsresultat

 4.1 Allmänna iakttagelser
Under juni månad har Sveriges kommuner och landsting gett ut ”Hushållning i lagens
namn – att sköta ekonomin med mål, uppföljningar och åtgärder”. Av denna framgår att
finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens
omfattning. Vidare framgår att för att få en välskött ekonomi krävs att organisationen och
medborgarna förstår och accepterar att de finansiella målen är styrande för vilka verksam-
hetsmässiga ambitioner man har råd med.

Av skriften från Sveriges kommuner och landsting framgår vidare att mål och riktlinjer för
verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som inryms
inom de finansiella målen, dvs koppling mellan ekonomi och verksamhet. Vidare behövs
de verksamhetsmässiga målen och riktlinjerna för att främja en kostnadseffektiv och
ändamålsenlig verksamhet. Verksamhetens mål ska vara uppföljningsbara. Detta kräver att
målen är tydliga och att det finns indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Vidare bör det
finnas koppling mellan fullmäktiges och förvaltningarnas mål. En utgångspunkt bör vara
att fullmäktige väljer få men viktiga mål inom stora och resurskrävande verksamheter eller
verksamheter där man tror att man kan öka produktiviteten. 

Bodens kommun fastställer i samband med att budgeten antas av kommunfullmäktige fi-
nansiella mål för planperioden. De finansiella målen för åren 2001 till 2007 framgår av
tabellen nedan.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Soliditet, % >70 >63 >61 >61 >65 >65 >67

Nettokostnader i förhållande till skatte- o statsbidragintäkter, % <100 <98,5 <99 <99 <98 <98 <98

Årets resultat budget, Tkr -10 000 14 354 2 036 959 14 141 30 899 32 378

Finansnetto, Tkr -6 700 -2 600 -200 200 >0 >0 >0

Minskning av långfristiga lån (1 -8 700 -20 000 -15 400-15 000(2 -15 000 -15 000 -15 000

Rörelsekapitalet ökande ökande ökande ökande Lg(3 Lg(3 Lg(3

Betalningsberedskap ökande ökande ökande

1) för åren 2003 till 2007 amorteringsplan med i genomsnitt 15 000 tkr per år

2) beslut om nyupplåning har skett under året

3) lg = långsiktigt god

 

Det är vår bedömning att kommunens finansiella mål är relevanta, det vill säga mäter
parametrar som är viktiga för att styra kommunens ekonomi mot en god ekonomisk hus-
hållning. Målen är också lätta att mäta och jämföra över åren.

Av den strategiska plan som kommunfullmäktige årligen antar framgår vilka verksam-
hetsmässiga krav som ställs på nämnderna i form av mål. Dessa mål följs också upp i
nämndernas verksamhetsberättelser. 

Bodens kommun antog sin budget för 2005, 2004-11-29 innan lagen började gälla och det
finns därmed inget uttalat lagkrav på att målen för en god ekonomisk hushållning (verk-
samhetsmässiga och finansiella) ska finnas angivna för verksamhetsåret 2005.

Vår granskning visar att Bodens kommun i sin strategiska plan för åren 2005-2007 antagit
finansiella mål med riktning mot en god ekonomisk hushållning. Däremot framgår inte av
planen särskilda av fullmäktige utvalda mål och riktlinjer för verksamheten som har bety-
delse för en god ekonomisk hushållning.

De verksamhetsmässiga samt finansiella mål som kommunen antagit med riktning mot
god ekonomisk hushållning ska följas upp i förvaltningsberättelsen, såväl i delårsrapporten
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som i årsbokslutet. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten och års-
bokslutet är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om. Revisorernas skriftliga bedöm-
ning ska biläggas delårsrapporten och årsbokslutet.

Vår granskning visar att kommunen inför att 2006 års budget arbetas fram måste anpassa
denna så att den uppfyller de nya lagkraven avseende såväl finansiella som verksamhets-
mässiga mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

 4.2 Resultat
Av tabellen nedan framgår att Bodens kommun sedan år 2000, då balanskravet infördes,
visat negativa årsresultat under 3 år. Det genomsnittliga resultatet för åren 2000 till 2004
uppgår till –9 757 tkr. Under tidsperiod 2000 till 2004 har kommunen haft ett ackumulerat
negativt resultat på –48 786 tkr. Det ackumulerade resultatet exklusive extraordinära och
jämförelsestörande poster uppgår till +49 235 tkr. Noteras kan att kommunen inte har
några oreglerade underskott i enlighet med kommunallagens krav för åren före 2004.

Av tabellen nedan framgår vidare att kommunens genomsnittliga resultat för åren 2000 till
2004 uppgår till 9 847 tkr om hänsyn tas till kommunens bokförda extra ordinära kostna-
der och intäkter samt jämförelsestörande poster under perioden. 

2000 2001 2002 2003 2004

Årets resultat -75 783 24 147 26 668 -14 543 -9 275

Jmf kostnader 0 0 16 122 0 0

Extra ordinära intäkter -20 400 0 -12 969 0 0

Extra ordinära kostnader 96 400 5 807 13 061 0 0

Justerat årsresultat 217 29 954 42 882 -14 543 -9 275

Av prop 2003/04:105 framgår att en kommun inte bör förbruka sin förmögenhet och att en
kommun i normalfallet bör ha löpande intäkter som täcker de löpande kostnaderna. Varje
generation ska själv bära de kostnaderna för den service de själva förbrukar. Kommunens
resultat ska, för att god ekonomisk hushållning ska uppnås, ligga på en nivå som realt sett
konsoliderar ekonomin. Kommunförbundet anser att en tumregel för vilket årsresultat
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kommunen bör uppvisa kan vara att årets resultat i förhållande till skatteintäkter, stats-
bidrag samt utjämning ska uppgå till 2 %. Av tabellen nedan framgår att Bodens kommun
inte något år under perioden 2000 till 2004 uppnått Sveriges kommuner och landstings 2%
tumregel om årets resultat inklusive extra ordinära och jämförelsestörande poster sätts i
förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Räknas däremot extra ordinära och jäm-
förelsestörande poster bort har kommunen uppnått den 2 % tumregeln under 2 år av 5
medan genomsnittet uppgår till 0,86 %. Av tabellen nedan framgår vidare att Bodens
kommun för att uppnå ett resultat på 2 % i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag samt
utjämning borde haft ett årsresultat uppgående till i genomsnitt 22 984 tkr för åren 2000
till 2004 medan som ovan nämnts kommunens genomsnittliga resultat uppgår till –9 757
tkr.

2000 2001 2002 2003 2004Genomsnitt

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag, utjämning, % -7,27 0,02 0,02 -0,01 -0,01 -1,45

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag, utjämning, %* 0,02 2,67 3,59 -1,22 -0,77 0,86

2% av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning, Tkr 20 847 22 479 23 861 23 755 23 976 22 984

*exklusive extraordinära och jämförelsestörande poster

Oavsett om resultatet inklusive eller exklusive extra ordinära poster ingår i resultatmåttet
som analyseras är Bodens kommuns resultat för svagt för att motsvara ett resultat som
ligger inom begreppet god ekonomisk hushållning.

 4.3 Kapacitet
Kommunens finansiella stabilitet eller betalningsförmåga på lång sikt mäts som soliditet.
Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. 

Av tabellen nedan framgår kommunens soliditet både med och utan kommunens ansvars-
förbindelse för pensioner. 

2000 2001 2002 2003 2004

Soliditet, exkl ansvarsförbindelse pensioner 59 60 62 62 61

Soliditet, inkl ansvarsförbindelse pensioner 18 20 22 19 17
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Kommunens soliditet för åren 2000 till 2004 uppgår till i genomsnitt 61 %. Av tabellen
nedan framgår kommunens målsättning för soliditeten under tidsperioden 2000 till 2004.

2000 2001 2002 2003 2004

Soliditet, % 59 60 60 62 60

Målsättning, % >70* >70* >63 >61 >61

* Långsiktig målsättning att sträva mot. Ingen målsättning för det enskilda året 

Kommunen har under 1 år av 5 uppnått det uppsatta målet för sin soliditet. Vi noterar
vidare att kommunens målsättning sjunkit från >70 % till >61 % under tidsperioden 2000
till 2004.

Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelse för pensioner har varierat mellan 17 %
till 22 % under tidsperioden 2000 till 2004. Utbetalningarna för pensionskostnaderna inom
linjen redovisas löpande som verksamhetens kostnader. Dessa kommer att öka under
kommande år. 

Kommunen har 2004 en högre soliditet än både länet och landet i genomsnitt, både inklu-
sive och exklusive kommunens ansvarsförbindelser för pensioner. Ser man på soliditets-
utvecklingen för Boden under tidsperioden 1993 till 2003 så har soliditeten sjunkit med
26 % (från 45 % till 19 %). Bland rikets kommuner har soliditeten sjunkit med 20 % (från
26 % till 6 %). Soliditeten har således försämrats mer i Boden än i rikets övriga kommuner
men från en högre nivå.

Bodens nettoförmögenhet (eget kapital- pensionsförpliktelser) per invånare har under
perioden 1993 till 2003 minskat med 8 tkr (från 17 tkr till 9 tkr). Bland rikets kommuner
har nettoförmögenheten per invånare minskat med 4 tkr (från 8 tkr till 4 tkr). Boden har
haft en större förmögenhet per capita än rikets kommuner i övrigt. Förmögenheten mins-
kar dock snabbare i Boden än i riket i övrigt. 

Kommunen har även ett mål om långsiktigt god betalningsberedskap för åren 2005 till
2007. Av tabellen nedan framgår rörelsekapitalets förändring för åren 2000 till 2004. Av
tabellen nedan framgår att kommunen vare sig för 2001, 2003 eller 2004 uppnått sitt mål.

2000 2001 2002 2003 2004

Förändring av rörelsekapitalet, tkr 14 000 -26 400 10 300 -77 700 -10 000
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Mål ökande ökande ökande ökande långsiktigt god

Nettokostnaderna i förhållande till skatte- och bidragsintäkter är ett sätt att mäta vilken
handlingsfrihet kommunen har i sin ekonomi. Av tabellen nedan framgår att kommunen
vare sig för 2003 eller 2004 uppnått sitt mål.

2000 2001 2002 2003 2004

Nettokostnader i förhållande till skatte- o statsbidragsintäkter, % 99,9 98,1 97,7 101,1 101,1

Målsättning <100 <98,5 <99 <99 <99

Några jämförelsesiffror finns inte för 2004 men 2003 gick en högre andel av kommunens
skatte- och statsbidragsintäkter till att täcka nettokostnaderna än för genomsnittet i både
länet och riket.

Historiskt sett har kommunerna löst sina ekonomiska svårigheter med att höja utdebite-
ringen och därmed sina skatteintäkter. Av tabellen nedan framgår kommunens utdebite-
ring samt den genomsnittliga utdebiteringen i Norrbotten och riket.

Kr 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Boden 21,63 22,13 22,13 22,13 22,13 22,13

Genomsnitt Norrbotten 22,03 22,07 22,07 22,10 22,25 22,25

Genomsnitt Riket 21,14 21,16 21,19 21,33 21,44 21,48

Utdebiteringen i Boden höjdes 2001 till 22,13 kr och efter detta har den legat oförändrad.
För 2005 har Bodens kommun en lägre utdebitering än genomsnittet i Norrbotten men en
högre utdebiteringen än genomsnittet i riket. Kommunen har inga mål för sitt skatteuttag.

Kommunernas intäkter och därmed också ekonomi påverkas av vilken nivå kommunen
har på de avgifter kommunmedborgarna betalar för de tjänster som nyttjas från kommu-
nen. Ökade avgifter inom den kommunala verksamheten medför lägre nettokostnader för
verksamheten. Mot detta resonemang kan föras att låg avgiftsfinansieringsgrad och låga
priser inte är samma sak och att hög utdebitering medför rimliga krav på hög kvalitet i den
kommunala servicen.
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% 2000 2001 2002 2003

Boden 23,0 24,0 23,0 24,0

Genomsnitt Norrbotten 20,6 21,5 22,2 22,2

Genomsnitt Riket 21,4 21,5 22,0 21,5

Av tabellen ovan framgår att Bodens kommun har en avgiftstäckningsgrad uppgående till
24 % för 2003. Detta är högre än både genomsnittet i Norrbotten och riket. Kommunen
har som mål att taxor och avgifter ska vara konkurrenskraftiga i jämförelse med övriga
kommuner i länet. 

Kommunen har endast under 1 år av 5 uppnått sitt finansiella mål avseende soliditeten.
Kommunens soliditet har också försämrats mer än riket i övrigt. Vidare har Bodens netto-
förmögenhet minskat i snabbare takt än för riket i övrigt. Det är vår bedömning att kom-
munen inte lever upp till sin egen norm avseende soliditet både med och utan pensions-
förpliktelser ur perspektivet god ekonomisk hushållning 

Nettokostnadernas andel av skatte- och statsbidragsintäkter uppgår till 101,1 %. Det är vår
uppfattning att kommunen måste vidta åtgärder för att i ett första steg få ner nyckeltalet till
de mål som kommunfullmäktige antagit. Kommunen måste vidare för att upprätthålla en
god ekonomisk hushållning långsiktigt minska sina nettokostnaders andel av skattestats-
bidragsintäkter.  

Att kommunen har lägre utdebitering än omgivningen skulle kunna anses som en outnytt-
jad kapacitet – dvs en möjlighet att skattefinansiera ökade kommunala kostnader. Bodens
kommun har en utdebitering som ligger 12 öre under genomsnittet för Norrbotten men 65
öre högre än genomsnittet i riket 2005. 

På samma vis som för kommunens utdebitering kan avgiftstäckningsgraden visa på poten-
tial till intäktsökningar. Kommunens mål är att taxor och avgifter ska vara konkurrens-
kraftiga i jämförelse med övriga kommuner i länet. Bodens kommun har en avgiftsfinansi-
ering som ligger 1,8 % högre än länet som genomsnitt och 2,5 % högre än landet i genom-
snitt. En kapacitet i form av framtida taxe- och avgiftshöjningar får därmed betraktas som
begränsad.  



(13)

 4.4 Risk
För att få en helhetsbild av vad som kan påverka kommunens resultat och kapacitet bör en
riskanalys göras. I nedanstående har vi valt att göra denna utifrån ett antal för kommuner
kända risker.

• Likviditetsrisk

2000 2001 2002 2003 2004

Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar)*, Tkr 115 198 138 698 148 162 183 973 181 713

 *Avser hela koncernkontot

Kommunens likvida medel uppgick på balansdagen 2004, till 181 713 tkr, en ökning med
58 % sedan 2000. Under 2004 betalades den avgiftsbaserade avtalspensionen för åren
1998 till 1999 ut vilket är den främsta förklaringen till den minskade likviditeten mellan
2003 och 2004. Bodens kommun har inga likvida medel avsatta för att möta kommande
pensionsutbetalningar. Kommunens avsättning och ansvarsförbindelse för pensioner upp-
gick 2004 till 625 264 tkr.

• Ränte- och valutarisk

Kommunens ränterisk är direkt kopplad till kommunens långfristiga skulder. Storleken av
skulden styr hur stor kommunens ränterisk är. Av tabellen nedan framgår hur kommunens
långfristiga skulder förändrats under åren 2000 till 2004. Vidare framgår att kommunens
långfristiga lån minskat sedan år 2000. Minskningen mellan 2000 och 2004 uppgår till
24 %.

År 2000 2001 2002 2003 2004

Långfristiga skulder, tkr 222 364 212 852 200 900 170 086 168 034

Boden har sedan 2002 haft som mål att minska sina långfristiga skulder med minst 15 000
tkr per år. Under perioden 2002 till 2004 har skulderna minskat med i genomsnitt 10 955
tkr per år. Kommunen har därmed inte uppnått sitt mål. Bodens kommun är medlem i
kommuninvest. Kommuninvest är också den största långivaren och kommunen har inga
lån (eller tillgångar) i utländsk valuta. 
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Kommunen har 28 % av sina lån placerade till bunden ränta med en genomsnittlig bind-
ningstid på 0,67 år. Genomsnittsräntan för 2004 uppgick till 2,60 %. Se tabell nedan.

2004

Lån;

Bunden ränta, % 28 %

rörlig ränta, % 73 %

Räntebindningstid, år 0,67

Kapitalbindningstid, år 1,55

Genomsnittränta 2,60 %

Ett av kommunens finansiella mål för 2004 är att kommunens räntenetto ska vara positivt.
För 2004 levde kommunen upp till detta mål.  

2000 2001 2002 2003 2004

Finansnetto, Tkr -519 -3 593 -146 -2 231 3 899

Målsättning, Tkr -6700 -2600 -200 200 >0

• Borgen 

Kommunens borgensåtagande uppgick 2004 till 894 748 tkr. Av tabellen nedan framgår
för vilka kommunen tecknat borgen. Under år 2000 tvingades kommunen infria ett bor-
gensåtagande gentemot en bostadsrättförening. Kommunens kostnad för detta uppgick till
3 300 tkr. Vidare kan konstateras att kommunen under senare år bara infriat mindre
borgensåtagande avseende egna hem. 



(15)

Borgensåtagande/Tkr 2000 2001 2002 2003 2004

Kommunägda företag 788 862 762 908 767 970 757 444 741 427

Egna hem, små hus, bostadsrätt 233 331 212 080 166 616 141 118 136 089

Övriga förpliktelser 18 633 18 283 17 933 17 583 17 232

Summa 1 040 826 993 271 952 519 916 145 894 748

Infriade borgens åtaganden 3 700 400 200 200 200

I årsredovisningen för 2004 görs bedömningen att borgensåtagandena gentemot de kom-
munägda bolagen och stiftelsen inte utgör någon större risk eftersom samtliga bolag/
stiftelse redovisar positiva resultat. Under de senaste 5 åren har inga kapitaltillskott till de
kommunala bolagen/stiftelsen tillskjutits.

Kommunens borgensåtaganden för bostadsrättföreningar uppgår till 108 900 tkr. Kommu-
nen har hos regeringen ansökt om att kommunens borgensåtaganden avseende bostadsrätt-
föreningar ska överföras till den statliga kreditgarantin.

Kommunen har dessutom under 2005 tecknat borgen 25 000 tkr avseende ett icke kom-
munalt AB (Kf 2005-02-21 §25).  

Vi kan konstatera att de likvida medlen ökat med 66 515 tkr sedan år 2000 samtidigt som
kommunens långfristiga lån minskat med 54 330 tkr. Under denna period har dessutom
kommunen valt att betala ut hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen vilket i sig
innebär att framtida pensionsutbetalningar kommer att öka i mindre omfattning. Den
sammantagna bedömningen är att kommunens likviditetsrisk är låg. 

Kommunen har inga lån i utländsk valuta (inte heller tillgångar). Vi bedömer därmed att
ingen valutarisk finns. 

Kommunens långfristiga skulder har som ovan nämnts minskat och räntenetto är för 2004
positivt. Kommunen har därmed uppfyllt det finansiella målet att räntenetto ska vara posi-
tivt. Kapitalbindningstiden uppgår till 1,55 år och 73 % av kommunens lån har rörlig
ränta. Vi bedömer kommunens ränterisk i dagsläget som låg.
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Kommunen har under senare år bara tvingats infria mindre borgensåtaganden avseende
egna hem. Ur ett riskperspektiv anser vi det som positivt att kommunen för diskussioner
om att överföra sina borgensåtaganden för bostadsrättsföreningar till den statliga kredit-
garantin då vi ser vissa risker med dessa borgensåtaganden. För de borgensåtaganden
kommunen har till kommunala bolag/stiftelser anser vi riskerna som minimala. Risk finns
avseende det borgensåtagande som tillkommit under 2005 avseende ett icke kommunalt
AB.

 4.5 Kontroll
En väl fungerande uppföljning och utvärdering av kommunens ekonomi och verksamhet
är en förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp till kravet om god ekonomisk
hushållning och därmed ha kontroll på sin ekonomi löpande under räkenskapsåret. Kon-
trollen kan delas in i budgetföljsamhet samt prognossäkerhet.

• Budgetföljsamhet

Det är vår uppfattning att den budget som kommunfullmäktige antagit måste anses som
kommunens målsättning för årets resultat. Av tabellen nedan framgår att kommunen under
2001 och 2002 uppnått kommunens målsättning för årets resultat. Vi noterar vidare att
kommunen för 2001 i sin årsredovisning redovisar en negativ budget för årets resultat.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Årets resultat, tkr 24 147 26 668 -14 543 -9 275

Budget årets resultat, tkr* -10 000 14 354 2 036 959 14 141 30 899 32 378

Diff, tkr 34 147 12 314 -16 579 -10 234

*inklusive tilläggsanslag beslutade av kommunfullmäktige

Tabellen nedan visar inom vilka verksamhetsområden som kommunens budgetavvikelser
uppkommit.
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Nämnd/styrelse/Tkr 2001 2002 2003 2004

Revision 71 151 217 219

KS-Ledningsförvaltning 18 777 6 716 4 665 3 927

KS-Tekniska utskottet 6 394 -3 236 120 -3 582

KS-Räddnings- o beredskapsnämnd 1 622 797 -440 -1 221

Barn- och utbildningsnämnd -13 559 -5 853 -5 391 -1 950

Socialnämnd -22 490 -35 635 -17 463 -11 842

Miljö- o byggnämnd 151 -561 332 -287

Näringslivsstyrelsen 4 642 1 761 2 914 1 094

Kultur- och fritidsnämnd 284 226 260 1 771

Överförmyndarnämnd -254 -23 -456 -326

Summa -4 362 -35 657 -15 242 -12 197

Finansiering 38 738 47 971 -1 337 1 963

Årets resultat 34 376 12 314 -16 579 -10 234

Nämnderna visar för samtliga år mellan 2001 till 2004 negativa budgetavvikelser mot
budget. Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden visar underskott mot budget
för samtliga år.

Avvikelserna inom finansiering förklaras dessutom av avvikelser inom skatteintäkter och
generella statsbidrag. Budgeteringen av dessa bygger på prognoser.

Vi gör bedömningen att kommunens budgetavvikelser måste anses som otillfredsställande
främst när det gäller nämndernas avvikelser. Dessa har samtliga år mellan 2000 till 2004
visat på stora underskott. När det gäller budgetavvikelserna inom finansiering kan denna
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förklaras dels av kommunens uppgörelser med Statens bostadsnämnd men också av av-
vikelser vad gäller budget för skatteintäkter och generella statsbidrag. 

• Prognossäkerhet

Kommunens delårsrapport per augusti månad innehåller en prognos av kommunens hel-
årsutfall. Då kommunfullmäktige behandlar kommunens delårsrapport är den ett lämpligt
instrument för kommunfullmäktige att aktivt följa kommunens ekonomi. 

Nämnd/styrelse/Tkr 2001 2002 2003 2004

Revision -50 -50 -26 0

KS-Ledningsförvaltning -5 802 -1 521 -713 -1 437

KS-Tekniska utskottet -4 014 -951 -1 597 2 023

KS-Räddnings- o beredskapsnämnd -886 -1 344 402 607

Barn- och utbildningsnämnd 7 705 10 256 3 194 8 711

Socialnämnd 15 191 26 689 34 679 17 248

Miljö- o byggnämnd -223 1 282 259 52

Näringslivsstyrelsen -2 502 -980 -2 228 -1 727

Kultur- och fritidsnämnd -192 -550 -1 214 1 109

Överförmyndarnämnd 86 0 82 300

Summa 9 313 32 831 32 838 26 886

Finansiering -38 640 11 488 4 485 10 973

Årets resultat -29 327 44 319 37 323 37 859

 

Tabellen ovan visar avvikelsen mellan den prognos som lämnas i samband med kommu-
nens delårsrapport per augusti och det verkliga årsutfallet för åren 2001 till 2004. De
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största avvikelserna mellan prognosen och årsutfallet återfinns inom KS-ledningsförvalt-
ning, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt inom finansiering. 

Kommunens delårsrapport ska ge kommunfullmäktige möjlighet att under löpande verk-
samhetsår vidta åtgärder för att anpassa ekonomi och verksamhet till den budgeterade in-
riktningen och till en ekonomi i balans. Uppföljning av ekonomi och verksamhet är vik-
tiga medel i strävan att uppnå en god ekonomisk hushållning. Vi gör bedömningen att
kommunens prognosmetoder måste utvecklas så att prognosen som lämnas i samband med
delårsrapporten stämmer bättre överens med kommunens slutliga utfall. Allt för att skapa
bättre förutsättningar för kommunfullmäktige att styra kommunens ekonomi mot den an-
tagna budgeten och en god ekonomisk hushållning. 
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