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1. Inledning 

Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommunstyrelsen, minst en 

gång under räkenskapsåret, upprätta en särskild delårsrapport för verksam-

heten. Rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjede-

lar av räkenskapsåret. 

 

Delårsrapporten ska innehåll en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Upplysning ska lämnas om: 

 Sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens 

resultat eller ställning. 

 Sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har in-

träffat under rapportperioden eller efter dennas slut. 

 Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om målen 

för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 

 

2. Syfte/Revisionsfrågor 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för perioden janua-

ri-augusti 2009 som syftar till att pröva om den är upprättad i enlighet med 

den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.  

 

Revisionsfrågor: 

 Delårsrapporten är upprättad enligt lagar, rekommendationer och god 

kommunal redovisningssed. 

 Delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens resultat- och 

ställning per 2009-08-31. 

 Delårsrapporten på ett tillfredsställande sätt beskriver verksamhetens 

utfall. 

 Att resultatet i delårsrapporten är förenliga med de mål fullmäktige 

ställt upp för en god ekonomisk hushållning. 

 

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. 

Granskningen har omfattat: 

 Genomgång av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräk-

ning för kommunen och kommunkoncernen. 

 Genomgång av rutiner för periodiseringar och redovisningsprinciper. 

 Genomgång av bokslutspecifikationer. 
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3. Sammanfattande bedömning 

 

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. 

 

En fråga av principiell natur är huruvida missivskrivelsen utgör en del av del-

årsrapporten eller ej. I missivskrivelsen sammanfattas den finansiella situa-

tionen på ett sätt som går längre än själva rapporten. Vidare innehåller missi-

vet också förslag till åtgärder. 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till fullmäktige, varför såväl 

missivskrivelse som styrelsens portokoll måste betraktas som ingående delar i 

delårsrapporten och helst också utgöra en sammanhållen trycksak. 

 

 

 

4. Granskningsresultat 

4.1 Kommunens ekonomiska resultat och finansiella ställning 

 

4.1.1 Resultaträkning och balansräkning 

Av kommunens och kommunkoncernens resultaträkning framgår inte verk-

samhetens intäkter och kostnader utan enbart en nettokostnadsredovisning. 

En redovisning av dessa är nödvändigt för att kunna följa utvecklingen av 

bruttokostnaderna. Kommunala redovisningslagen reglerar också en sådan 

redovisning. 
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Interna mellanhavanden dels inom kommunen och dels inom koncernen ska 

elimineras för att redovisningen ska bli korrekt. I elimineringen har kommu-

nen följt försiktighetsprincipen.1 Anledningen till att interna differenser upp-

står är bland annat att motpartskoder inte är tvingande i redovisningssyste-

met. Därmed kan en förvaltning ha en fordran mot ett kommunalt, helägt bo-

lag som i sin tur inte har motsvarande skuld. Detta kan få en resultatpåverkan 

i redovisningen. På samma sätt kan en skillnad mellan drift- och investerings-

redovisning leda till differenser även inom kommunen. Om en förvaltning har 

en driftsintäkt, där den andra förvaltningen betraktar kostnaden som en inve-

stering uppstår en differens. Även detta kan påverka driftsresultatet för kom-

munen.  

Dessa osäkerheter i driftsredovisningen kommer att följas upp i årsbokslutet. 

 

4.1.2  Bokslutsspecifikationer 

Kvalitén på framtagna underlag har förbättrats avsevärt gentemot föregående 

bokslut. Man bör dock bestämma sig för på vilken kontonivå (4 eller 6 positio-

ner) huvudspecifikationen ska ligga, där underliggande specifikationer ska 

ingå. Varje huvudspecifikation ska bestå av delspecifikationer och tillhörande 

underlag som tydligt (gärna markerat) beskriver ingående värde, förändring 

under året samt utgående värde. 

 

Anläggningsliggaren har vid delårsbokslutet kunnat stämmas av mot balans-

räkningens tillgångar. Här har exploateringsredovisningen och det delade 

ansvaret mellan Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden inneburit vissa 

komplikationer som nu retts ut. Det är väsentligt att ha kontroll över anlägg-

ningsreskontran när stora omflyttningar av tillgångar görs mellan kommunen 

och dess bolag. Avstämning av de enskilda affärerna under året kommer att 

göras i samband med årsbokslutet. 

 

Investerings- och exploateringsredovisningen kommer att granskas särskilt 

under hösten 2009. 

 

  

                                                             
1
 Huvudregeln är att den som äger fordran också äger rätten att bedöma beloppets storlek 

gentemot motparten. 
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4.1.3 Redovisningsprinciper och noter 

Enligt god redovisningssed ska redovisning av eventuella avvikelser från 

normerande rekommendationer (Rådet för Kommunal redovisning, RKR) gö-

ras med upplysning om detta och skälen för avvikelsen lämnas i en not.2  

 

En ny redovisningsprincip tillämpas för 2009. Det avser redovisningen av an-

komstregistrerade fakturor. Tidigare kostnadsfördes inte dessa förrän attest 

och kontering avgjort var kostnaden hörde hemma i organisationen och om 

det var en driftkostnad eller investeringsutgift. Nu läggs kostnaden direkt in 

som en driftkostnad i resultaträkningen. Det innebar att 28,5 mkr 2009-08-31 

betraktades som en kostnad. Fakturorna hade kommit in vid månadsskiftet, 

men ännu inte konterats och attesterats. I jämförelser med föregående år mås-

te hänsyn tas till detta.  

För Kommunstyrelsens resultat innebar detta en resultatavgörande post på 

9,6 mnkr. I förklaringen till vad den består av hävdas att det huvudsakligen 

består av exploateringskostnader.  

Inför årsbokslutet bör rutiner utvecklas för att kunna minimera, verifiera och 

förklara dessa poster. 

 

 

4.2 Finansiella mål 

Redovisningen av utfallet av de finansiella målen är en viktig avstämning av de 

av Kommunfullmäktige fastlagda målen för kommunens ekonomi. 

 

I missivet till delårsrapporten finns följande sammanfattning: 

”Av prognosunderlaget görs bedömningen att endast ett av de 

fem finansiella målen kommer att uppnås, Nettokostnaderna 

ökar snabbare än intäkterna från skatter, generella bidrag och 

utjämning. Resultatmålet 2 procent uppnås inte i prognosen för 

år 2009. Skuldsättningen har sjunkit från 93 406 till 93 284 per 

invånare till och med 31 augusti. Investeringsnivåerna indikerar 

att skuldsättningsmålet inte kommer att nås för helår och där-

med inte heller självfinansieringsgraden.  Soliditetsmålet för-

väntas uppnås för år 2009.”  

                                                             
2
 Kommunala redovisningslagen, 1 kap 3 § 
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I delårsrapporten görs följande redovisning av resultatet av de finansiella målsätt-

ningarna. Målen anges i grå rutor. 

 

 Verksamhetens nettokostnader, exklusive realisationsvinster/förluster får 

långsiktigt inte öka i snabbare takt än intäkterna från skatter, generella bidrag 

och utjämning. 

”Prognosen för året visar att Gävle kommun inte kommer att 

klara målet om att nettokostnaderna inte ska öka i snabbare 

takt än intäkterna från skatter, generella bidrag och utjäm-

ning.” (sid 6) 

Utfallet för perioden redovisas inte. En granskning av underliggande beräk-

ning visar att denna inte gjorts på rätt sätt. Exploateringsresultatet har från-

räknats nettokostnaderna, vilket strider mot målsättningens definition. 

Framräknat på rätt sätt på underlag av uppgifterna i delårsrapporten är net-

tokostnadsökningen 3,7 % och ökningen av skatter, generella bidrag och ut-

jämning 2,5 %. Slutsatsen att målet inte kommer att nås kvarstår.  

 

 

 Årets resultat exklusive realisationsvinster/förluster ska uppgå till minst 2 

procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. 

”Prognosen visar att resultatet kommer att uppgå till 0,9 pro-

cent av skatteintäkter generella bidrag och utjämning. Resulta-

tet exklusive realisationsvinster/förluster kommer inte att nå 

målet 2 procent.” (sid 7) 

Utfallet för perioden redovisas inte. Även här framräknas resultatet på samma 

felaktiga grund som ovan. 

Rätt uträknad utgör resultatet 2,2 % av skattintäkter, generella bidrag och 

utjämning. Prognosen är således att målsättningen kommer att uppnås. 
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 Kommunkoncernen ska eftersträva en långsiktig tillväxt i balans och det över-

gripande målet är att bibehålla kommunkoncernens soliditet. Vid beräkning 

av kommunens egen soliditet exkluderas förmedlade lån till kommunala bolag 

och den del av det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelse för pen-

sionsåtagande. 

”Soliditeten har ökat inom kommunkoncernen under årets för-

sta åtta månader och uppgår till 31,6 ( 30,0) procent.  

Kommunens soliditet exklusive förmedlade lån och ansvarsför-

bindelse uppgår till 22,7 (20,1) procent”. (7) 

I missivskrivelsen görs en prognos om att målsättningarna kommer att upp-

nås. 

 

 

 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå bör inte överstiga 95 000 kr per inne-

vånare. 

”Skuldsättningen per invånare har sjunkit något under år 2009 

från 93 406 vid årsskiftet till 93 284 kr per invånare den 31 au-

gusti.” (sid 7) 

Uppgifter om antalet invånare och den underliggande beräkningen saknas i 

delårsrapporten. Anledningen till sänkningen uppges vara en gynnsam be-

folkningsutveckling. För helåret prognostiseras i missivet att målet inte kom-

mer att uppnås. 

 

 

 Nettoinvesteringar, inklusive investeringar hos kommunala bolag, riktade mot 

kommunens skattefinansierade verksamhet ska till 100 procent vara självfi-

nansierad sett över en femårsperiod. 

”Självfinansieringsgrad för investeringar stäms av vid års-

bokslut år 2009.” (sid 7) 

Detta mål stäms inte av i delårsrapporten. Vi ser emellertid inte några princi-

piella hinder för att göra en framräkning av utfallet för perioden och göra en 

bedömning av utfallet för resterande del av året. Nyckeltalet speglar en vä-

sentlig del av kommunens finansiella situation och bör inte lämnas utanför 

delårsrapporten. 
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I missivet anges dock att ”investeringsnivåerna indikerar att skuldsättnings-

målet inte kommer att nås för helår och därmed inte heller självfinansierings-

graden.” 

 

Sammanfattning av målavstämning 

Kommunstyrelsen har följt upp de av fullmäktige formulerade målen och av-

stämningen grundar sig på redovisning per 2009-08-31 eller helårsprognos i 

delårsrapporten. De underliggande beräkningarna finns inte i bilaga eller not, 

vilket gör att det inte är tydligt hur man kommit fram till slutsatserna.   

 

Kärnan i en delårsrapport är att periodens resultat och ställningen vid perio-

dens slut skall (1) redovisas för att utgöra en solid grund för (2) analyser, (3) 

ställningstaganden och redogörelse för huvudmannen om vart kommunen är 

på väg – det vi kallar (4) prognoser. Det finns inga genvägar i denna kedja för 

en fullständig rapport. 

I analysen är jämförelser med föregående period ett värdefullt stöd. 
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Redovisas periodens utfall Nej Nej Ja Ja Nej 

Görs jämförelse m föreg. period Nej Nej Nej Nej Nej 

Kommenteras utfall Nej Nej Nej Nej Nej 

Görs prognos för 09-12-31 Ja  

(fel) 

Ja   

(fel) 

Ja i 

missiv 

Ja i 

missiv 

Ja i 

missiv 

 

Sammanfattning av målavstämningen finns i missivet till delårsrapporten. Den 

borde ingå i delårsrapporten eller sammanfogas till ett dokument efter Kom-

munstyrelsens ställningstagande. 

Analys till varför mål inte uppnås saknas i stort sett helt. 
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4.3 Balanskravet 

Av delårsrapporten framgår en sammanställning över samtliga nämnders 

prognostiserade resultat att balanskravet kommer att uppnås med 88 mnkr, 

efter att hänsyn tagits till realisationsvinster på 48 mnkr och exploateringsre-

sultat på 51 mnkr. Kommunen klarar därmed balanskravet per 31 augusti 

2009. 

Den prognos som görs pekar även den på att balanskravet kommer att uppnås 

vid årsbokslutet. 

 

4.4 Kommunens verksamhet och mål 

Rapporten saknar helt en redovisning av verksamhetsmålen för god ekono-

misk hushållning. Dessa kommenteras heller inte alls. 

Kommunens verksamhet kommenteras i nämndsvisa redogörelser med upp-

räknade väsentliga händelser och mycket summariska prognoser för målsätt-

ningarna i de 5 perspektiven. 

 

Obalanser finns i ekonomin för nämnderna. För helår är prognosen för Social-

nämnden -26 mnkr samt för Tekniska nämnden -7,9 mnkr. 

 

4.5 Styrelsens förvaltning 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15 med anledning av delårsrapporten 

för jan – april: 

o att uppmana samtliga nämnder att intensifiera arbetet med bered-

skapsplanerna 

o att uppmana nämnder och bolagsstyrelser till höjd beredskap om för-

utsättningarna för den svenska ekonomin ytterligare skulle försämras 

o att uppdra till kommunstyrelsen att särskilt följa nämnder med redo-

visade underskott 

o att uppdra till kommunstyrelsen att månadsvis följa den ekonomiska 

utvecklingen 

 

Arbete pågår i nämnderna. Föreslagna och beslutade åtgärder har kommit 

olika långt, vissa är konkreta - andra under utredning, enligt den dokumenta-

tion revisionen tagit del av. 
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Kommunstyrelsen redovisar inte i delårsrapporten resultaten av dessa åtgär-

der. En del kan utläsas ur missivet, där kommunstyrelsens sammanfattande 

bedömning görs av den ekonomiska situationen och åtgärder föreslås: 

”Två nämnder, Tekniska nämnden och Socialnämnden, redovi-

sar underskott i sina prognoser på årsbasis. Inom dessa verk-

samheter pågår intensiva åtgärdsprogram för att komma till 

rätta med underskotten samtidigt som dessa förvaltningar och 

alla övriga verksamheter arbetar med beredskapsplaner för att 

kunna möta besparingar på 4 procent under 2010 och ytterliga-

re en procentenhets besparingar under kommande planerings-

period 2011-2013. 

Med den aktuella ekonomiska utvecklingen krävs ännu större 

fokus på kostnadskontroll för att de finansiella målen inte lång-

siktigt ska äventyras och kommunens finansiella ställning ur-

holkas.” 

… 

Förslag till beslut om åtgärder: 

”att Tekniska nämnden uppmanas följa en åtgärdsplan för att 

så långt möjligt eliminera nämndens underskott och  

att nämnden vid varje månadsbokslut, så långt ekonomiska oba-

lanser existerar, lämna en skriftlig rapport i ärendet till kom-

munstyrelsen 

att Socialnämnden uppmanas följa en åtgärdsplan för att så 

långt möjligt eliminera nämndens underskott och  

att nämnden vid varje månadsbokslut, så långt ekonomiska oba-

lanser existerar, lämna en skriftlig rapport i ärendet till kom-

munstyrelsen 

att uppmana alla nämnder att genom beredskapsplaner redan 

under innevarande år skapa nödvändiga ekonomiska buffertar 

inför den kommande planeringsperioden ” 
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4.6 Övriga enskilda noteringar 

 

4.6.1 Finansiell analys Gävle kommunkoncern (s 9) 

Resultatet för kommunkoncernen beskrivs på sidan 9 med att kommunens 

och Gävle Stadshuskoncernens resultat anges. Resultatet i övriga delar av 

kommunkoncernen (kommunalförbunden m.fl.) anges eller kommenteras 

inte. Övriga delar bidrar med 16,1 mnkr, vilket man får räkna fram från total-

summan. En beskrivning i en tabell av de olika delarna, deras resultat och re-

lativa bidrag till totalresultatet ger en bättre överblick.  

På motsvarande sätt kan göras med tillgångar och skulder där det vore intres-

sant att se de olika delarna i en tabell: kommunen och respektive bolag. 

 

4.6.2 Finansiell analys (sid 13) 

För att få jämförbarhet i resultaten mellan åren i tabellen borde justeringen av 

resultat först gjorts med ankomstregistrerade fakturor. Det ger en jämförelse 

mellan 2009 159,1 mnkr och 2008 150 mnkr. Det blir då tydligare att den 

egentliga skillnaden ligger i realisationsvinsterna. Det ger också en direkt 

koppling till den resultatsiffra 159,1 mnkr som redovisas i första stycket sid 9. 

 

4.6.3 Verksamhetens intäkter och kostnader (sid 15-16) 

Dessa intäkter och kostnader redovisas i text i sammanräknade totalbelopp, 

som inte motsvaras av de begrepp och nivåer som återfinns i det finansiella 

målet. Kopplingen mellan textens redovisning och uppföljningen av målet kan 

bli tydligare. 

 

4.6.4 Pensionskostnadernas utveckling (sid 17). 

Här hänvisas till en marknadsvärdering av bolagskoncernen Gävle Stadshus 

AB. Detta är bara ett påstående som inte styrks med en värdering och något 

belopp uppges inte. Ett underlag till påståendet måste finnas.  

 

Tabellen (sid 18) är otydlig och matematiken mycket tveksam. Den summa 

åtaganden som finns på sid 17 kan inte återfinnas i tabellen. 

1. Summa pensionsförpliktelser saknas (rad 1 + 2) 

2. Placeringen kan räknas bort men ska då ha ett minustecken framför 

3. Garantiförsäkringen motsvaras av ett lån och det är endast nettoav-

kastningen som kan räknas bort, men i så fall nuvärdesberäknad 

4. Summa totala förpliktelser är mycket tveksam  
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4.6.5 Tillgångar, skulder och eget kapital (sid 19, 42) 

Balansomslutningen minskade med 390,8 mnkr. Det avsåg främst amortering 

av långfristiga fordringar och skulder. En närmare analys av saknas. 

På sid 42 nämns att lån har tagits upp direkt av bolaget 636 mnkr och kom-

munen har därmed ingen fordran på GSAB och ingen skuld till någon långivare 

för detta lån. Är det detta som återspeglas ovan? 

Denna omvandling av reversen innebär också att intäkts- och kostnadsräntor 

minskar i kommunen. Däremot kan en borgensavgift i stället för förmedlings-

avgift tas ut. 

 

4.6.6 Finansiering, investeringar och likviditet (sid 19) 

I kassaflödesanalysen nämns att infrastruktur i hamnen har sålts. Det framgår 

inte klart att det gjordes till ett kommunalt bolag mot en revers på samma 

belopp, vilket är av största betydelse för kassaflödesanalysen. Man kan få in-

trycket av att anläggningarna sålts externt. 

 

4.6.7 Gävle Energi AB (sid 43) 

Periodens resultat: ”Omsättningen minskade ökade med 77 mnkr till 617 mnkr”. 

Siffrorna stämmer inte med tabellen på sid 57. 

 

4.6.8 Kassaflöde (sid 56) 

I tabellen finns ett fel. Raderna längst ner ska det vara:  

 

Likvida medel vid årets början 32,0 41,1 

Årets förändring  85,5 73,1 

Likvida medel vid årets slut  117,5 32,0 
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