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Gävle kommuns delårsrapport 2 år 2010 
 
Det ligger i kommunrevisionens årliga granskning att översiktligt granska 
kommunens lagstadgade delårsrapport och bedöma om resultatet är fören-
ligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige har beslu-
tat.  
Revisionskontoret har granskat delårsrapporten och granskningsrapporten 
behandlades av revisorskollegiet 2010-10-19. 
 
Granskningen 
Den kvalitativa förbättringen i bokslutsdokumentationen är betydande jäm-
fört med årsbokslutet 2009. Med få undantag finns verifierande dokument 
bilagda, eller hänvisning till, respektive bokslutsbilaga. Där avvikelser före-
kommer kommenteras de i de flesta fall med angivande av åtgärdsplan. 
Som lysande exempel i dokumetationsperfektion ska Utbildning & Arbete, 
tätt följt av Socialtjänst Gävle särskilt nämnas. 
Granskningsresultatet tas upp i detalj med kommunledningskontoret. 
 
Delårsrapporten som helhet skulle vinna mycket på att mera konsekvent 
ställa delårsresultatet i relation till budget och planer för året och att hän-
skjuta utvärderingen av de mera långsiktiga målsättningarna till årsbokslu-
tet. 
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Överväganden och ställningstaganden 
Vi bedömer att delårsrapporten i huvudsak uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och att den är upprättad enligt lagstiftningen och god redovis-
ningssed. 
 
 
Kommunrevisionen 
 
 
 
Rune I Wiebe  Henry Lundberg 
Revisorskollegiets ordförande  Revisionschef 
 
 
 
 
Bilaga: Granskningsrapport ”Gävle kommuns delårsrapport 2, 2010” 
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Gävle kommuns delårsrapport 2, 2010 

Delårsrapporten och dess underliggande delårsbokslut har granskats över-
siktligt. 
 
Vi bedömer att delårsrapporten uppfyller de lagstadgade kraven och följer god 
redovisningssed. 
Nedan följer resultat och kommentarer från granskningen, ägnade att göra 
rapporten än mera ändamålsenlig. 
 

Delårsbokslut 2010-08-31 
Helhetsintrycket av bokslutsdokumentationen är mycket gott. Med få undan-
tag finns verifierande dokument bilagda, eller hänvisning till, respektive bok-
slutsbilaga. Där avvikelser förekommer kommenteras de i de flesta fall med 
angivande av åtgärdsplan. 
 
Den kvalitativa förbättringen i bokslutsdokumentationen är betydande jäm-
fört med årsbokslutet 2009. 
 
Som lysande exempel i dokumetationsperfektion ska Utbildning & Arbete, tätt 
följt av Socialtjänst Gävle särskilt nämnas. Hos övriga finns fortsatt en förbätt-
ringspotential. 
 
Iakttagelserna (bilaga 1) från granskningen kommer att i detalj tas upp med 
kommunledningskontoret. 
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Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är 84 %. Av 144 mål bedöms 121 vara uppfyllda.  
Måluppfyllelsen vid delår 2 är 1 % -enhet högre än vid delår 1. 
 
Med så många mål måste kontrollen över verksamheten vara närmast total 
och när 84 % uppfylls, måste väl allt vara frid och fröjd – i alla fall statistiskt 
sett. Tendensen är dessutom positiv. I delårsrapport 1 uppnåddes 83 %. 
Å andra sidan finns det icke uppfyllda (eller icke uppföljda) mål, 19 st. Här 
döljer sig kanske väsentliga problem som kräver åtgärder?  
De icke uppfyllda målen förtecknas inte i rapporten. I den löpande texten har 
jag funnit följande icke uppfyllda mål omnämnda: 
 

1. ON klarar inte att verkställa alla beslut om LSS inom tre månader (sid 
8). 

2. Jämställdhets- och likabehandlingsarbete bedrivs, men inte systema-
tiskt med checklistor (sid 9). 

3. Jämställds och konkurrenskraftiga löner gällande det lika arbetet ”nås 
inte fullt ut” (sid 10). 

4. Kostnaderna i kommunen ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. 
Målet uppnås inte (sid 18). 

5. Egenfinansieringsgraden bedöms under den kommande femårsperio-
den till 80 %. Målet på 100 % uppnås inte (sid 19) 

6. Omloppstiden för asfaltbeläggningar (62 år) når inte målsättningen på 
30 år (sid 20). 

7. Kostnaderna för vuxenutbildningen ligger höre än för kommungrup-
pen och når således inte målsättning (sid 20). 

8. Betygsresultaten för skolår 9 når inte målen (sid 20). 
9. Andelen tid hos kund/brukare i hemtjänsten är 64 % och uppnår inte 

målsättningen på 70 % (sid 21). 
 
Stort och smått blandas utan urskiljning. Kommunen som helhet låter sig inte 
beskrivas som summan av delarna utan måste finna sina egna begrepp. 
De enda avvikelser som kommenteras är 4 och 5 ovan, som väl också måste 
sägas vara de tyngst vägande. Oro uttrycks för obalansen mellan intäkts- och 
kostnadsökningarna kommer särskilt till uttryck i missivskrivelsen och ligger 
där till grund för beslutsförslagen. Den låga självfinansieringsgraden kommen-
teras med på sid 19:  
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”I den fastställda budgeten har dock detta ansetts vara accepta-
belt under den kommande planeringsperioden, då kommunen 
under de senaste åren redovisat mycket goda resultat som 
stärkt kommuenns balansräkning väsentligt.” 

 

Kort analys av resultatutvecklingen 
I bilaga 2 finns en översiktlig analys av kommunen resultaträkning där delårs-
rapportens prognoser är inlagda samt kompletterat med uppgifterna från mål 
och ramar 2011. 
 

Kostnads- och intäktsutvecklingen 
Låg kostnadsutveckling 2009 med efterföljande desto större ökning 2010. 
Även en stark intäktsökning 2010 jämfört med 2009. 
Orealistiska budgetförutsättningar/direktiv för 2011. 
 

Resultatutvecklingen 
Driftresultatet för den skattefinansierade verksamheten visar en vikande ten-
dens. 
Rörelseresultatet 2010 (och 2011) räddas av exploateringsresultatet, som 
varierar mycket starkt över åren. 
Årets resultat bärs till stor del av kapitalförvaltningen som växer med åren. 
Realisationsvinsterna har varit stora vissa år under perioden, men måste ses 
som tillfälliga sett över en längre period. 
Kapitalförvaltningen består till största delen av ränteintäkter på lån till GFAB 
och GHAB för dessas köp av anläggningar av kommunen. 
Det innebär att vinstmedel uppstår i kommunen på GFAB och GHAB bekost-
nad. Samtidigt är det i dessa företag som de stora investeringsbehoven finns. 
Det finns anledning att se närmare på spelet med räntor i kommunkoncernen. 
 

Budgetuppföljning 
Till skillnad från tidigare år saknas en sammanställning av nämndernas resul-
tatprognoser. För nämnderna anges endast resultatet per 2010-08-31 (sid 
68). För bolagen anges såväl resultat 2010-08-31 som resultatet för samma 
period föregående år och prognos för 2010-12-31 (sid 66). 
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Nämndernas resultatprognoser för året finns endast att läsa under respektive 
nämnds verksamhetsberättelse. 
I missivskrivelsen görs dock en sammanställning i texten på sidan 3: 

”Sju nämnder visar underskott i sina årsprognoser – TN, KFN, 
BUN, UAN, SN, ON sam ÖFN. Det samlade underskottet i dessa 
nämnder beräknas uppgå till 57,9 mnkr. Underskotten för fyra 
nämnder vi delårsbokslutet der 31 augusti var 26,3 mnkr. Den 
negativa resultatutvecklingen för nämndsverksamheten för 
årets sista fyra månader är betydande.” 

Slutsatsen är att det krävs åtgärder, vilka kommer till uttryck i förslagen till 
beslut i fullmäktige. 
 

Förslaget till beslut 
TN, KFN, BUN, UAN, SN, ON, ÖFN, dvs. samtliga nämnder utom KS och BMN, 

 ”uppmanas upprätta och 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.” 

Beslutsförslaget är ordagrant detsamma som i delårsrapport 1 med tillägg för 
ytterligare några nämnder, BUN och ÖFN. 
Ekonomichefen medger att den skriftliga rapporteringen hittills aldrig riktigt 
kommit till stånd, men att man nu kommer att skärpa uppföljningen. 
 
 
 
Per Mårsell Henry Lundberg 
Yrkesrevisor Revisionschef 
 
 
 
 
Bilagor:  
1 Iakttagelser från bokslutsgranskningen 
2 Resultatutvecklingen 
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Slag Namn Belopp Kommentar 
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
10 Immateriella anläggningstill-

gångar 
78 034,10 Dataprogram ”Gräv i Gävle”  

 Summa immateriella anl tillg 78 034,10  
11 Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
1 008 384 515,86 OK mot reskontra 

12 Maskiner och inventarier 153 688 859,05 OK mot reskontra 
 Summa materiella anl tillg 1 162 073 374,91  
13 Finansiella anläggningstillgångar 6 702 253 890,23 OK mot verifierande underlag 
 Summa anläggningstillgångar 7 864 405 299,24  
14 Förråd, lager exploateringsfastig-

heter 
56 377 481 ,23 Pågående exploateringsprojekt = 54,6 

mkr, resten skog 
15 Kundfordringar 35 850 460,55 Brutto 43 mkr, värdereglering  -7 mkr 
16 Övriga kortfristiga fordringar 359 053 833,20 Verifierat, dock några kreditposter 
17 Förutbetalda kostnader/ upplup-

na intäkter 
223 773 577,75 Verifierat, dock några kreditposter 

18 Kortfristiga placeringar 40 217 602,00 Fastränteplacering Ålandsbanken 
19 Kassa och bank 289 117 380,19 Verifierat 
 Summa omsättningstillgångar 1 004 390 334,92  
 SUMMA TILLGÅNGAR 8 868 795 634,16  
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Slag Namn Belopp Kommentar 
 EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 
  

2010 Eget kapital -2 849 551 820,09 = Ingående balans 
2011 Balanserad resultatfond -158 400 000,00 = Ingående balans 
 Summa Eget kapital -3 007 951 820,09  
2210 Avsättning pensioner -164 340 000,00 Verifierat 
2220 Avs garanti visstidspensioner -14 816 000,00 Verifierat 
2250 Avs särskild löneskatt -43 463 245,62 Verifierat 
2281 Avsättning Norrlandet -6 957 335,50 Tveksam reservering 
2282 Sanering Gasverksområdet 2 784 682,97 Bör omföras, ”fel tecken” 
2284 Garantiarbeten markbyggarna -960 093,99 Uppdateras numera periodvis, bra! 
2285 Avsättning Trygghetsfond -3 544 200,00 Innehållen återbetalning av FORA-

premie 
22861 Avsättning hamnspår -19 000 000,00 KF § 173, 09KS388 
22 Summa avsättningar -250 296 192,14  
2310 Långfristig skuld koncern -1 060 774,23 Markbyggarna, elimineras mot slag 

135250. Regleras årsvis 
2341 Förmedlade lån -4 151 500 000,00 Verifierat 
2342 Egna lån -430 000 000,00 Verifierat 
2391 Parkeringsanläggningar -6 306 331,67 Ingen reell skuld. Regleras till års-

bokslutet. 
2396 Stenebergskiosken -100 000,00 Blir det ngn kiosk? 
23 Summa långfristiga skulder -4 588 967 105,90  
24 Kortfristiga skulder -140 380 356,05 Härav: Avr ABG 35 mkr, Avr GEAB 55 

mkr, Räddningstj 15 mkr, GVAB 18 
mkr 

25 Leverantörsskulder -66 825 769,34 Fortsatt avstämningsproblem huvud-
bok-reskontra 

26 Moms och särskilda punktskatter -320 253,43 Verifierat 
27 Personalens skatter, avgifter, avd -91 511 628,24 Verifierat 
28 Övriga kortfristiga skulder -3 004 375,99 Varför sån tröghet i utnyttjandet av 

vissa avsättningar? 
 Summa kortfristiga skulder -302 042 383,05  
29 Uppl kostnader o förutbet intäkt -507 499 725,23 Vissa slag borde utredas. Några bilagor 

svåra att följa matematiskt. 
 Summa eget kapital o skulder -8 656 757 226,41  
 Periodens resultat 212 038 407,75 = överskott 
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Resultaträkning, kommunen
2007 
utfall

2008 
utfall

2009 
utfall

2010 
prognos 2011 plan

Not 31-aug

Skatteintäkter och generella statsbidrag 3 724 3 911 4 015 4 220 4 223
Kommunens löpande verksamhet, driftkostn. Netto 3 685 3 866 3 947 4 236 4 263

Löpande drift av skattefinansierad vht, netto 39 45 68 -16 -39 

Avgiftsfinansierad vht löpande drift, netto 64 4 9 72 62
Exploateringsverksamheten 64 4 9 72 62

Enskilda engångsposter 0 -1 -21 0 0
Medfinansiering hamnspår -19 
Nedskrivningar, avsättningar m.m. -1 -2 

Rörelseresultat 103 48 57 56 22

Kapitalförvaltning 61 78 84 105 117

Finansförvaltning -8 -3 -6 -12 -11 

Realisationsvinster/-förluster 29 10 56 16 1

Årets resultat 185 133 191 165 129
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