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1. Verksamhetsberättelse – revisionen 2009 

 

De väsentliga frågorna under 2009 års revision tas här upp i några huvud-

punkter. I avsnitt 3 nedan återfinns de revisionsrapporter som avlämnats un-

der revisionsåret. 

 

1.1 Årsredovisningen 

Årsredovisningens resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med 

tillhörande noter är upprättade enligt regelverk och god redovisningssed och 

visar att kommunen mycket väl klarar det lagstadgade balanskravet. 

Av de fem finansiella målsättningarna för god ekonomisk hushållning uppnås 

fyra. Målsättningen för självfinansiering av investeringar uppnås inte. 

 

Då kommunstyrelsens arbete med årsredovisningen ånyo blev kraftigt för-

dröjt, har granskningen av årsredovisningen koncentrerats på de underlig-

gande räkenskaperna och bokslutet och granskningen av förvaltningsberättel-

sen har måst begränsas till ett minimum. Slutsatserna inskränker sig därför till 

några allmänna men mycket väsentliga synpunkter. 

 

Utmärkta, dokumenterade, instruktioner över hur avstämningar skall göras 

och dokumenteras finns, men har på flera håll inte hörsammats. Resurser sy-

nes heller inte ha lagts på erforderlig kontroll av instruktionernas efterlevnad.  

Det förefaller som om bokslutsarbetet inte haft någon övergripande samord-

nare. Vi konstaterar att en rad förbättringsmöjligheter finns, såväl vad gäller 

kvalité i den löpande redovisningen, som i bokslutsarbetet och dess dokumen-

tation. 

 

Förvaltningsberättelsen saknar en klar bild av kommunens verksamheter och 

dessas utveckling. I bilden av kommunens värdegrund står ”uppdraget” i cent-

rum, men i förvaltningsberättelsen skyms sikten av de olika perspektiven och 

en helt och hållet nämndsvis framställning. 

 

Likaså saknas ett tydligt driftresultat för kommunen och en analys av detta. 

Utöver nämnderna och kommunstyrelsen har finansförvaltningens verksam-

het en väsentlig roll i den löpande driften. Dess verksamhet redovisas ytterst 

knapphändigt. Den analys av driften som görs genom avstämningen mot ba-
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lanskravet, samt insprängda kommentarer kring kommunens resultat, är inte 

tillräcklig. 

 

I framställningen spelar mål av en mängd olika slag och dignitet en så stor roll 

att överblicken och sammanhangen lätt förloras. En total översyn skulle behö-

va göras av formuleringar och utvärderingar av måluppfyllelse, som ibland 

görs på ytterligt vaga grunder och ibland helt och hållet synes gripna ur luften.  

Ett mål är att ”medborgarna upplever att kommunen verkar för jämställdhet 

och mångfald”. Här anges att ”målet har i huvudsak uppfyllts 2009” men ing-

enting sägs om på vilka grunder man uttalar sig. I stället redogörs för hur man 

arbetar för jämställdhet och mångfald i kommunen. Hur man har tagit reda på 

hur medborgarna upplever saken framgår inte. Det finns alltför många liknan-

de fall. 

 

1.2 Förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser 

En återkommande punkt i revisionsberättelserna under senare år har varit 

kommunens pensionsåtaganden. De årliga utbetalningarna för pensioner in-

tjänade före 1998 kommer att öka från dagens nivå på cirka 50 mnkr till 100 

mnkr år 2025 för att därefter åter sjunka.  

 

Maj 2008 fattade kommunen beslut om att placera 100 mnkr i en särskild 

pensionsförvaltning. 

I nov och dec 2008 fattade kommunen beslut om att bilda ett eget försäk-

ringsbolag och däri teckna en garantiförsäkring, allt inom ramen för 600 

mnkr. I september 2009 skapas försäkringsbolaget Kommungaranti Skandi-

navien Försäkrings AB med återförsäkringsbolag i Luxemburg. Den samman-

tagna utgiften för detta uppges till 354 mnkr, samtidigt som de sammantagna 

tillgångarna uppgår till 394 mnkr, ett mervärde på 40 mnkr. Affären finansie-

ras i sin helhet genom upplåning på kapitalmarknaden. 

 

Vi är på flera punkter starkt kritiska till hanteringen av ärendet.  

Inte någonstans i presentationen av ärendet och i beslutet framgår det i vilken 

utsträckning som de beslutade åtgärderna når sitt syfte och verkligen utjäm-

nar kostnaderna över åren. Vi har själva gjort analyser i en revisionsrapport 

till kommunstyrelsen (se 3.4 nedan). Ännu har kommunstyrelsen inte svarat 

på rapporten.  
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Den av fullmäktige 2008-12 beslutade placeringspolicyn meddelades aldrig 

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB som ett ägardirektiv. 

 

I juni 2009 fattade bolaget beslut om ett placeringsreglemente som dels stred 

mot fullmäktiges placeringspolicy, dels fattades i strid med bolagsordningens 

paragraf om att underställa fullmäktige alla beslut av större vikt och av prin-

cipiell natur. Först i april 2010 läggs förslag till fullmäktige om en placerings-

policy.  

Fortfarande återstår dock frågor som måste lösas innan alla krav är uppfyllda, 

som kommunallagen ställer på föreskrifterna för de medel som avsätts för 

pensionsförpliktelser.  

 

Försäkringsavtalet reglerar förhållandet mellan kommunen som kund och 

företaget. Här har beslutsgången i kommunstyrelsen varit oklar och diariefö-

ring och redovisning osäkra. 

 

1.3 Kommunens struktur, organisation och ledning 

En kommuns verksamhet präglas av en stor komplexitet i de olika verksamhe-

ternas innehåll. Allt mer ökar också komplexiteten i formerna för hur verk-

samheterna bedrivs. Förutom i de traditionella formerna som förvaltningar 

och kommunalförbund bedriver kommunen i dag verksamhet i bolag och stif-

telser. I flera fall sker detta tillsammans med andra kommuner och även priva-

ta aktörer. 

På kort tid har kommunen givit sig in i två ovanligt stora affärer: 

Dels att låna upp till 600 mnkr för att bilda ett försäkringsbolag (se ovan), 

köpa ett återförsäkringsbolag i Luxemburg och teckna avtal om försäkring av 

kommunens budgetutfall, samt 

att Gävle Energi AB går in som hälftenägare i ett bolag, Bomhus Energi AB, 

tillsammans med Korsnäs AB, som till den allt överskuggande delen utgör en 

integrerad del av Korsnäs produktionsapparat. En satsning av parterna på 

vardera cirka 1 000 mnkr. 

 

Kännetecknande för dessa är, förutom den ekonomiska omfattningen att 

o Synnerligen komplicerade samarbetsavtal och samägandeformer som 

står i omvänd proportion till beslutsunderlagen i fullmäktige. 

o Affärer i gråzonen för vad som ryms inom den kommunala kompeten-

sen. 
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o Konstruktioner som är oprövade i den kommunala sektorn. 

o Binder kommunen för mycket lång tid och är omöjliga att backa utan 

avsevärda ekonomiska konsekvenser. 

 

Kommunen som huvudman för olika juridiska personer ställer krav på utveck-

ling av ledningsformerna, tydlighet i ansvarsförhållandena och inte minst en 

anpassad administration och redovisning. 

 

Kommunen är inte en enhet utan en strukturerad/sammansatt helhet av olika 

myndigheter och företag, vilka samtliga har en egen relativ självständighet. 

I en sammansatt enhet krävs tydliga spelregler mellan enheterna och förståel-

se för enheternas relativa självständighet. Vi ser att i Kommungaranti har 

kunden – kommunen – fallit bort som en part i samtalen med bolaget. Hela 

dialogen har hittills hållits inom bolaget.  

 

En del av uppgörelsen vid bildande av Bomhus Energi AB är att de två ägarna 

var och en lämnar ett förlagslån på cirka 90 mnkr till Bomhus Energi AB.  Vi är 

tveksamma till att Gävle kommun lämnar bolaget detta lån, som för kommu-

nen inte är någonting annat än en ren utlåningsaffär och som sådan saknar 

egentligt kommunalt ändamål. Det är inte kommunen utan Gävle Energi AB 

som driver fjärrvärmerörelse och har anledning att engagera sig ekonomiskt. 

Kommunen är inte detsamma som Gävle Energi AB. 

 

1.4 Kommunen och dess friskolor 

Av alla de olika situationer som kommunen har att behärska är friskolorna av 

en ny och alldeles särskild komplexitet. Kommunen har varken ägar- eller 

tillsynsansvar och dess tjänster upphandlas inte. Men för barnen som går i 

dessa skolor har kommunen ett ansvar och samtliga kostnader faller på kom-

munen.  

Den granskning som 2008 gjordes av friskolor på grundskolenivå har under 

året följts upp med en granskning av hur nämnderna hanterat friskolorna 

inom förskolan, skolbarnomsorgen och gymnasieskolan. 

Det är nödvändigt att kommunen aktivt utvecklar samarbetsformerna med de 

fristående skolorna i kommunen för att nå en god kvalitet i det samlade 

skolutbudet och ett effektivt resursutnyttjande. 

Kommunens myndighetsroll gentemot de fristående skolorna behöver särskilt 

tydliggöras. 
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1.5 Ej verkställda biståndsbeslut 

För att stärka rättssäkerheten för enskilda har riksdagen 2008 beslutat att 

biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till funk-

tionshindrade, som inte verkställts inom 3 månader, skall redovisas kvartals-

vis till kommunfullmäktige. 

I vår granskning 2008 påtalade vi att en rapport bestående av enbart siffror 

och tabeller utan kommentarer är näst intill omöjlig för läsaren att förstå.  

Fortfarande lämnas siffermaterialet utan kommentarer från berörda nämnder 

och kommunstyrelsen. Rapporteringen till fullmäktige fyller således inte den 

funktion som lagstiftaren har avsett.  

 

1.6 Majoritetsstyrelse och majoritetsstyre 

Revisionen har såsom inbjudna följt arbetsgruppens utredning av möjlighe-

terna att införa majoritetsstyrelse eller kommunal parlamentarism i kommu-

nen. 

För revisionen har det givit intressanta perspektiv på kommunstyrelsens ar-

betssätt och möjligheter att fungera enligt kommunallagen. Allt oftare talas 

det om ”kommunledningen” som det i praktiken regerande organet, vars 

sammansättning inte är entydigt definierad. 

Med de nya reglementen som infördes 2009-01-01 togs t.ex. MMP-

delegationen bort ur reglementet och styrelsens befogenhet att själv besluta 

om sina arbetsformer utökades därmed. Ännu har inte styrelsen fattat beslut 

om sina arbetsformer. 

Vi ser fram emot någon form av fortsättning på ett arbete som syftar till att 

utveckla den kommunala demokratin och tydliggöra dess beslutsvägar. 

 

1.7 Intyg enligt transparenslagen 

Enligt ”transparenslagen”1 krävs i vissa fall att revisorerna utfärdar ett särskilt 

intyg om redovisningen: 

1. Då kommunen bedriver affärsverksamhet (i egen regi eller genom ett 

företag) ska denna redovisas separat. 

2. Finansiella förbindelser mellan kommunen och dess olika företag re-

dovisas öppet. 

 

                                                             
1 Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. §7  
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Det är vår bedömning att Gävle kommun, varken i egen regi eller genom an-

nan juridisk person, bedriver någon affärsverksamhet som uppfyller kraven 

på intyg av revisorerna. 

 

1.8 Revisionen av de kommunala företagen 

De auktoriserade revisorernas revisionsberättelser för de kommunala bolagen 

är så kallade ”rena” revisionsberättelser utan några anmärkningar eller påpe-

kanden. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter innehåller inte heller 

några anmärkningar. 

Revisionsberättelserna för kommunens stiftelser är utan anmärkningar. 

 

1.9 Revisionen av kommunalförbunden 

Revisionsberättelserna från de kommunalförbund som Gävle kommun ingår i 

behandlas som separata ärenden i fullmäktige. 

Samtliga revisionsberättelser är så kallade ”rena” revisionsberättelser utan 

några anmärkningar. 
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Väsentliga händelser och tendenser på området 

Som ett resultat av utredningen ”Stärkt revision och ansvarsprövning i kom-

muner och landsting” fattade Riksdagen beslut om förändringar i kommunal-

lagen från 2006-07-01, som i första hand syftade till att öka tydligheten i full-

mäktiges ansvarsprövning. Samtidigt gavs ett uppdrag till regeringen att till-

sätta en ny utredning om den kommunala revisionens oberoende. 

 

Efter kraftiga förseningar lade Finansdepartementets 2009-03-25 fram rap-

porten ”Oberoende i den kommunala revisionen”. Där slås fast att ansvaret för 

den kommunala revisionen skall ligga kvar på kommunerna. Det enda konkre-

ta resultatet blev en ändring i valbarhetsreglerna för revisorer. Den som är 

ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte längre valbar som revisor i samma 

kommun. Ändringen träder i kraft från 2011-01-01. 

 

2.2 Revisorskollegiets arbete 

Ryggraden i revisionsarbetet är att löpande följa nämndernas arbete genom 

att läsa kallelser, protokoll och handlingar. Arbetet är fördelat så att varje re-

visor särskilt följer två nämnder. Samtliga följer kommunstyrelsen. Erfarenhe-

terna diskuteras gemensamt vid revisorskollegiets månatliga sammanträden. 

 

Revisorskollegiet har under revisionsåret haft 12 sammanträden. Därutöver 

tillkommer de enskilda aktiviteter, som varje revisor har i sitt uppdrag. 

Revisorskollegiet har varit representerat vid STAREV:s erfarenhets- och års-

möteskonferenser samt vid den Primärkommunala revisionskonferensen. 

(STAREV är en sammanslutning av kommuner och landsting med egna revi-

sionskontor.) 

Samverkansformerna med fullmäktiges presidium har utvecklats vidare och 

har i dag en fast form för löpande samråd. 

 

2.3 Personal 

Revisionskontoret består av 3 kvalificerade yrkesrevisorer. I augusti slutade 

en av dessa på egen begäran och ersattes i november. Könsfördelningen är 2 

män och 1 kvinna. En tidigare tjänst som revisionsassistent har ännu inte 

återbesatts.  
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2.4 Ekonomi 

Arbetet har bedrivits inom de ekonomiska ramar som fullmäktige fastställt för 

året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter 

1. Intäkterna utgörs av de kommunala bolagens kostnader för lekmanna-

revisionen, såväl arvoden som kostnader för sakkunnigt stöd.  

2. Personalomkostnaderna har 2009 sänktes vilket förklarar budget-

överskottet. 

3. Budgetöverskottet beror på den vakanta tjänsten. 

 

2.5 Granskning av revisorernas förvaltning 

Fullmäktige har utsett tre ledamöter att granska revisorernas förvaltning. 

Rapporten från denna granskning ställs direkt till fullmäktige. 

Revisorernas reglemente ändrades under året så att det är möjligt att utse 

dessa så att de också kan vara ledamöter eller ersättare i någon nämnd eller 

styrelse. 

Driftredovisning 2009 2007 2008 2009 2009

kkr (Not) Utfall Utfall Budget Utfall Avvikelse

Intäkter 1 476 515 515 515 0

Kostnader -3 848 -3 731 -4 365 -3 334 1 031

Revisorskollegiet 2 -525 -592 -540 -443 97

Personal 3 -2 245 -2 174 -3 082 -2 203 879

Lokaler -188 -188 -190 -187 3

Omkostnader -271 -250 -215 -230 -15

Konsulttjänster -618 -527 -338 -271 67

Nettokostnad -3 372 -3 216 -3 850 -2 819 1 031

Budgetram / Kommunbidrag 3 550 3 665 3 850 3 850 0

Budgetutfall 178 449 0 1 031 1 031

Resultatfond 31/12 700 700 700

Investeringar, netto -38 0 -51 0 51



  
 Sid 10 (15) 

 

 

   

 

   
 

 

 

 

3. Avlämnade revisionsrapporter i sammandrag 

 

De fullständiga rapporterna finns att tillgå genom Kommunrevisionen och 

genom kommunens hemsida. 

 

3.1 Återsökning av statliga bidrag 

Gävle kommun har, utöver skatter och avgifter, intäkter i form av riktade stat-

liga bidrag. Budgeten för bidrag 2009 totalt för samtliga nämnder var 365,8 

mkr.  De statliga bidragen utgör ca 7 % av kommunens totala intäkter. 

 

Kommunrevisionen har granskat de rutiner nämnderna har för att säkerställa 

att de får de bidrag verksamheterna är berättigade till. Granskningen har ge-

nomförts av Ernst & Young i samarbete med Revisionskontoret. 

Granskningen har berört Socialnämnden, Utbildnings- och Arbetsmarknads-

nämnden, Barn- och Ungdomsnämnden samt Omvårdnadsnämnden. De bi-

drag som valdes ut var:  

 Flyktingmottagning med bidrag från Migrationsverket 

 Personliga assistenter med bidrag från Försäkringskassan  

 Olika former av arbetsmarknadsåtgärder med driftsbidrag från AMS  

 Satsningar inom förskola, grundskola och gymnasium med bidrag från 

Skolverket 

 

Granskningen visar att det finns en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning 

för sökning av riktade statsbidrag i dess olika former. Vidare finns kontroller 

och rutiner som säkerställer att bidragen används på avsett sätt.  

 

I några avseenden kan dock rutinerna förbättras: 

 I de fall där staten inte kräver återbetalning av givna bidrag och där 

kommunens faktiska kostnader understiger de erhållna bidragen, bör 

det dokumenteras hur dessa medel ska användas samt eventuellt för-

delas.  

 

 Kommunen bör i sina interna riskanalyser belysa vilka risker som är 

förknippade med att söka bidrag. Detta för att tydliggöra roller och an-

svar samt ansvarsfördelningen när det gäller uppföljning och kontroll 

från ansökan till faktisk utbetalning.  
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 Då stora fördröjningar i utbetalningarna har konstaterats, bör rutiner-

na för periodiseringar ses över för att göra redovisningen vid års-

boksluten rättvisande.   

 

3.2 Uppföljning av intern kontroll – Socialnämnden 

Kommunrevisionen granskade rutinerna för utbetalningar av bistånd, ersätt-

ning till familjehem m.m. i januari och rapporten ställdes till Socialnämnden 

2009-01-20.   En uppföljning har gjorts med följande resultat. 

 

De mest akuta bristerna i intern kontroll när det gäller behörigheter och till-

gång till filer har åtgärdats både inom Socialtjänsten och inom den centrala IT-

avdelningen. Manuell uppföljning görs av ersättning till familjehem. 

 

Nämndens rutin för avslut av behörigheter följer inte den av Kommunfullmäk-

tige beslutade IT-policyn och IT-säkerhetshandboken. Ett tydliggörande av 

ansvaret att meddela avslut och förändringar till systemförvaltaren behövs. 

 

Kvarstående utvecklingsarbete finns för sekretesskyddet av vårdfakturor, för 

banken som kontohållare samt för ersättningar till familjehem. 

 

3.3 Gävle kommuns delårsrapport 2, 2009-08-31 

Det ligger i kommunrevisionens årliga granskning att översiktligt granska 

kommunens delårsrapport och bedöma om resultatet är förenligt med de mål 

för god ekonomisk hushållning som fullmäktige har beslutat.  

 

Vi bedömer att delårsrapporten i huvudsak uppfyller kraven på rättvisande 

räkenskaper och att den är upprättad enligt god redovisningssed. 

Vi bedömer att resultaten i delårsrapporten endast delvis är förenliga med de 

av fullmäktige fastställda finansiella målen för god ekonomisk hushållning. De 

borde kunna redovisas mera stringent. Utfall och prognoser blandas så att 

bilden grumlas. Analyserna är alltför knapphändiga. 

Delårsrapporten innehåller inte några resultat vad avser de centrala verksam-

hetsmålen för god ekonomisk hushållning och kommenteras heller inte i öv-

rigt. 

Det lagstadgade balanskravet uppnås. 
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3.4 Kommunens hantering av pensionsförpliktelser 

Kommunens utgifter för personalens pensioner kommer att öka mycket kraf-

tigt under kommande år, från dagens nivå på 50 mnkr/år till 100 mnkr/år 

2025 för att därefter minska igen. För att minska effekterna av denna kost-

nadsökning har kommunen fattat två beslut: 

 

1. 2008-05-26 fattade kommunen beslut om att avsätta 100 mnkr i en 

särskild pensionsförvaltning. 

2. I nov och dec 2008 fattade kommunen beslut om att bilda ett eget för-

säkringsbolag och däri teckna en garantiförsäkring, allt inom ramen 

för 600 mnkr. I september 2009 skapas försäkringsbolaget Kommun-

garanti Skandinavien Försäkrings AB med återförsäkringsbolag i Lux-

emburg. Den sammantagna utgiften för detta uppges till 354 mnkr, 

samtidigt som de sammantagna tillgångarna uppgår till 394 mnkr, ett 

mervärde på 40 mnkr. Affären finansieras i dess helhet genom upplå-

ning på kapitalmarknaden. 

 

Kommunrevisionen har granskat de förväntade effekterna av dessa åtgärder 

och på vilket sätt de kan utjämna belastningen på likviditeten (kassaflödet) 

över tiden. 
Analyserna visar i 4 diagram: 

1. Den beslutade försäkringslösningen begränsar utbetalningarna för an-

svarsförbindelsen till 86 mnkr/år under åren 2016 – 2033. Det är en 

minskning med som mest 15 mnkr år 2025. 

2. De 100 mnkr som placerades 2008 begränsar utbetalningarna för an-

svarsförbindelsen till 83 mnkr/år under åren 2016 – 2034. Det är en 

minskning med som mest 19 mnkr år 2025. 

3. Ovanstående åtgärder sammantagna begränsar utbetalningarna för 

ansvarsförbindelsen till 76 mnkr/år under åren 2013 – 2035. Det är en 

minskning med som mest 25 mnkr år 2025. 

4. Slutligen visar analyserna att maximal utjämning är 73 mnkr/år under 

åren 2009 – 2036, vilket skulle kräva att ytterligare 32 mnkr placeras 

under de närmaste 4 åren. 

 

Vi vill framföra följande: 

 Effekterna av föreslagna åtgärder bör redovisas för fullmäktige.  

Bilagda analyser visar effekterna på kassaflödet, vilket är centralt, men 
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det kan finnas också andra effekter. Analyserna bör kompletteras med 

känslighetsanalyser. 

 Särskilda rutiner för särredovisning nödvändig, liksom rutiner för 

medvetna överbudgeteringar av kommunens resultat, vilket är nöd-

vändigt för att försäkringslösningen ska fungera.  

Kommunallagen kap 8 § 3a ger anvisningar: 

 ”Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av 

medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges 

hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av 

medlen fastställas. Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll 

av förvaltningen skall ske.” 

 Placeringspolicyn meddelas Kommungaranti Skandinavien Försäk-

rings AB som ett ägardirektiv. 

 

3.5 Gävle kommun och dess friskolor 

Kommunrevisionen har genomfört granskningar av utbildningsnämndernas 

hantering av friskolorna på grundskole- och gymnasienivå, samt av fristående 

förskolor. Särskolans verksamhet har inte omfattats av granskningen. 

Granskningen har omfattat avtal och utbetalning av bidrag, samt nämndernas 

insyn och uppföljning av friskolorna.  

 

Granskningen har resulterat i tre separata rapporter som samtliga har ställts 

till respektive Barn- och Ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmark-

nadsnämnden. Samråd har hållits med representanter för dessa, samt med 

representanter för Kultur- och Fritidsnämnden. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

De olika verksamhetsgrenarna inom Barn- och Ungdomsnämnden har haft 

olika förutsättningar.  

Förskolan har haft en ökad efterfrågan på platser. Nämnden har kunnat ge 

tillstånd till nya enheter och bygga ut antalet platser i befintliga fristående 

förskolor för att möta den ökade efterfrågan. Även verksamheten i egen regi 

har byggts ut. Någon konkurrenssituation har inte uppstått.  

De fristående förskolorna har funnits länge och är väl integrerade. Fungerande 

tillsyn finns med välstrukturerade rapporter. 
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På grund av elevminskningen inom grundskolan har nämnden hamnat i en 

defensiv roll med neddragningar under en följd av år. Friskolornas tillväxt har 

ytterligare ställt krav på stängning av kommunala skolor för att klara ekono-

min. För grundskolan har friskolorna varit ett nytt fenomen som inneburit att 

det inte längre varit självklart att alla elever kommer till närmaste grundskola. 

Etableringarna har varit större och eleverna kommit från ett flertal kommuna-

la skolor. En anpassning av organisationen har tagit tid och också att hitta ett 

”varumärke” för den egna verksamheten utan att konkurrera internt om ele-

verna. 

Nämnden gör resultatutvärderingar av friskolorna på samma sätt som av de 

egna skolorna. Möten finns, men kan utvecklas.  

 

Skolbarnomsorgen är den del som är oreglerad trots att kommunen för närva-

rande har tillsynsansvaret (övertas troligen av staten 2011). 

 

Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden 

Nämnden har länge haft konkurrens om eleverna från andra kommuner och 

landsting. Friskolorna innebär bara en ökning. Nämnden ser sig i första hand 

som en offensiv producentnämnd och marknadsför aktivt sitt utbud. Frisko-

lorna ses som en konkurrerande verksamhet. Elevökningen har gjort att elev-

underlaget gett utrymme för båda delarna, utan att nämnden behövt stänga 

skolor. Under de närmaste åren ser situationen annorlunda ut när elevantalet 

minskar drastiskt även här.  

Gymnasieskolan har startat med insynsbesök på en av fyra friskolor och har 

ett gemensamt antagningssystem för alla kommunala och fristående gymnasi-

er i kommunen.  

 

Kultur- och fritidsnämnden 

När det gäller utnyttjande av det kommunala utbudet av bl. a badhus, bibliotek 

och idrottsanläggningar under Kultur- och Fritidsnämnden, är det bara bad-

huset som idag har lika villkor för utnyttjande för alla enheter oavsett huvud-

man.  

Nämnden har också ansvar för arkivfrågor. Friskolorna hanterar bl. a betyg, 

individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram samt utredningar i sam-

band med elevvårdskonferenser, där medborgarna har ett intresse av att do-

kumentationen hanteras korrekt och finns kvar även om skolan skulle läggas 

ner. 
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Sammanfattningsvis 

Det är viktigt att utbildningsnämnderna har ett samhälleligt perspektiv i sin 

verksamhet och ser sin del av ansvaret för att det lokala samhället har en väl 

fungerande förskola och skola för sina medborgare.  

Det är nödvändigt att utveckla samarbetsformerna med de fristående skolorna 

i kommunen för att nå en god kvalitet i det samlade skolutbudet och ett effek-

tivt resursutnyttjande. 

Kommunens myndighetsroll (skolplikt, ansvar för ungdomar upp till 20 år och 

arkivansvar) gentemot de fristående skolorna behöver särskilt tydliggöras. 

 

3.6 Tekniska nämndens projektorganisation 

En mycket stor del av nämndens verksamhet bedrivs i projektform. För att få 

en bild av hur arbetet är organiserat har projektverksamheten inom avdel-

ningen Trafik och Parker granskats. 

Resultatet visar bland annat på hur organisationen kan förbättras genom ett 

utvecklat systemstöd som anpassas till verksamheten.  

 

Rapporten har behandlats i tekniska nämndens beredningsgrupp och i nämn-

den. 

 

3.7 Beslut om placeringsreglemente för förvaltning av pensions-

medel 

Rapportens innehåll är väl beskrivet i avsnitt 1.2 ovan (sid. 4). 

 

3.8 Villkorat aktieägartillskott till AB Furuviksparken 

Rapporten som är ställd till Gävle Stadshus AB vill fästa styrelsens uppmärk-

samhet på bolagets fordran på AB Furuviksparken, som under flera år varit 

otydlig i bolagets årsredovisningar.  


