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Tfn 026-17 80 00 (vx), kommunrevisionen@gavle.se  

Granskning av delårsrapport 1 jan. – april år 2010 

Granskningen 
En av de mest centrala paragraferna i kommunallagen är den som handlar om 
hur styrelse och nämnder rapporterar sin löpande verksamhet till uppdrags-
givaren, fullmäktige. I 3 kapitlet står: 

14 § Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har full-
gjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem /…/. 

Fullmäktige skall besluta om omfattningen av redovisningen 
och formerna för den. 

Vi har inte kunnat finna att fullmäktige behandlat frågan om hur redovisning-
en ska ske och således heller inte fattat något sådant neslut som lagen kräver.  
 
Praxis i dag innefattar två delårsrapporter under året:  

o Höstrapporten som görs enligt bestämmelserna om delårsrapporter, 
vilket innebär att den ska granskas av revisorerna med ett särskilt ytt-
rande till fullmäktige.  

o Vårrapporten omfattas inte av några regelverk, utan kan utformas helt 
efter kommunens egna krav och förutsättningar. 

Vi har låtit kontoret göra en kritisk läsning av den senaste vårrapporten, ”Del-
årrapport 1, januari – april år 2010 med årsprognos för kommunen och de 
kommnala bolagen.” 
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Granskningsrapporten pekar på att delårsrapporten tydligare måste inriktas 
på uppföljning av planer och budget i stället för de mera långsiktiga målsätt-
ningarna för de olika perspektiven. Större vikt bör också läggas vid beskriv-
ning av händelser och åtgärder, som vidtagits under perioden. 
 
Delårsrapporten läggs till fullmäktige vid samma sammanträde som förslaget 
till mål och ramar för nästkommande år behandlas. Sambandet mellan dessa 
är väsentligt och borde framgå tydligare. 
 

Överväganden och ställningstaganden 
Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet 2010-10-19. Med de 
tidigare granskningar som gjorts av den lagstadgade delårsrapporten, finner 
vi att det finns all anledning för kommunstyrelsen att i grunden se över hela 
årscykeln för hur den löpande verksamheten ska rapporteras til fullmäktige. 
 
 
Revisorerna i Gävle kommun 
 
 
 
Rune I Wiebe Henry Lundberg 
Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 
 
Bilaga: 

1. Granskningsrapport ”Granskning av delårsrapport 1 jan. - april 2010” 
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Granskning av delårsrapport 1 jan. – april år 2010 

1 Bakgrund 
Kommunallagen innehåller bestämmelser1

Kommunstyrelsen rapporterar kommunens löpande verksamhet i två delårs-
rapporter under året:  

 om att minst en delårsrapport 
skall upprättas och behandlas av fullmäktige. Denna ska upprättas på visst sätt 
och även granskas av revisorerna. Om utformningen av ytterligare delårsrap-
porter säger lagen ingenting.  

Delårsrapport 1, januari – april som läggs till fullmäktiges sammanträde i slu-
tet av juni månad. 
Delårsrapport 2, januari – augusti som läggs till fullmäktiges sammanträde i 
slutet av oktober.  
 
Det är den senare av dessa som görs på det lagstadgade sättet och som årligen 
granskas av revisorerna2

Delårsrapport 1 har däremot inte tidigare varit föremål för revisorernas 
granskning. 

. 

 

2 Revisionsfråga 
Avsikten med föreliggande granskning är att pröva om den första delårsrap-
porten görs på ett sådant sätt att den fyller de allmänna kraven på en perio-
disk rapport till fullmäktige över den löpande verksamheten i kommunen.  

                                                             
1 Kommunallagen 8 kap 20a §, 9 kap 9a § och Lag om kommunal redovisning 9 kap. 
2 Se tidigare yttrande och revisionsrapporter. 
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3 Bedömningsgrunder, avgränsningar 
Den delårsrapport som blivit föremål för kritisk läsning är ”Delårsrapport 1, 
januari – april år 2010 med årsprognos för kommunen och de kommunala 
bolagen” med missivskrivelse 2010-06-04. Ärendet har dnr 10ks6 och be-
handlades av fullmäktige 2010-06-21 i § 85. 
Riktigheten av de underliggande räkenskaperna och uppgifterna omfattas inte 
av granskningen.  
 

Delårsrapportens syfte 
En delårsrapport är en periodiskt återkommande rapport som syftar till att ge 
fullmäktige svar på följande frågor: 

o Löper verksamheten, och förväntas den under resten av året att löpa, 
enligt planer och budget? 

o Om inte, vad har hänt och förväntas hända vilka, vilka är konsekven-
serna, vad görs och vad kommer att göras för att planerna ska hållas? 

o Krävs nya ställningstaganden och beslut av fullmäktige? 
 

Form och Innehåll 
Delårsrapporten är i huvudsak en: 

o avvikelserapport med ett 
o kort tidsperspektiv som öppnar för en 
o dialog med uppdragsgivaren 

med följande formkrav: 
 
Rapporten grundas på periodutfall och periodbokslut 
Rapporten ska grundas vad avser ekonomin på ett periodbokslut, där utfallet 
för perioden ställs mot 

1. utfallet för samma period föregående år 
2. planer och budget för året (eller för perioden om budgeten är periodi-

serad)  
 
Det är utfallet för perioden ställt i relation till samma period föregående år och 
i förhållande till planer och budget som är utgångspunkten för analysen, be-
dömningarna och rapporten/redogörelsen och vad som varit (gjorts) och vad 
som förväntas ske och göras under året. 
 



  
 Sid 3 (8) 
 
 

   

 

   
 
 
 
 

De ansvariga rapporterar till uppdragsgivaren 
Kommunens organisation är sådan att en delårsrapport inte bara är styrelsens 
rapport till fullmäktige. Nämnderna har sitt uppdrag och sin delegation direkt 
av fullmäktige. Kommunstyrelsen har sin uppgift att leda, samordna och ha 
uppsikt över nämndernas verksamheter. Det innebär att varje nämnd måste få 
komma till tals i rapporten, samt att kommunstyrelsen rapporterar de ställ-
ningstaganden och beslut som man fattat med anledning av sin uppsikt över 
nämnderna. 
 
Situationsanpassning 
En delårsrapport behöver inte alltid se ut på samma sätt. Den måste formas 
med hänsyn till valet av period och situationen i övrigt.  
 
 

4 Iakttagelser och reflexioner 
 

Delårsrapporten 
Sid 3-4 
Rapportens två första sidor är en bred allmän beskrivning av den samhälls-
ekonomin och kommunsektorns utveckling. Beskrivningen hör hemma i en 
delårsrapport över årets första månader. 
 
Sid 5 
2.3.2 Skatteprognosen handlar både om utvecklingen av skatteunderlaget i 
stort i kommunen och mera specifikt om skatteintäkterna 2010. Två frågor 
blandas ihop, varav den första inte hör hemma i en delårsrapport. 
 
Sid 5-7 
Måluppfyllelserna av nämnds- och bolagsmål redovisas med en ”trafikljusmo-
dell” där röda, gula och gröna prickar anger om målen förväntas uppnås under 
året. I fullmäktiges svart/vita handlingar är alla prickar grå.   
 
Nämnders och bolags verksamheter redovisas i form av prognoser för mål-
uppfyllelsen under året som helhet under rubrikerna medborgare och bruka-
re, medarbetare, hållbart samhälle och ekonomi. Med dessa komplexa mål blir 
prognoserna så översiktliga att informationsvärdet ofta smälter ihop till att 
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”Målen bedöms kunna nås under året”. Tydligheten ökar om kommentarerna 
tar sin utgångspunkt i avvikelser.  
En enskild underlighet är att betygssnittet för gymnasieelever kommenteras 
under rubriken hållbart samhälle. 
 
Kommentarerna till ekonomiavsnittet innehåller dock några konkreta avvikel-
ser från planer/mål; försörjningsstödet, LSS-boenden, gatuunderhåll, kollek-
tivtrafiken samt fastighetsunderhåll (på grund av den snörika vintern). Inga 
siffror anges och om perspektivet som helhet ges en röd markering o progno-
sen framgår heller inte. 
 
Sid 8-9 
Läsaren lämnas att själv bilda sig en uppfattning av om kommunen håller sig 
inom de finansiella målsättningarna. Framställningen är inte systematisk på 
ett sådant sätt att planens 5 olika mål framgår tydligt.  
Uttolkat rapporteras följande prognos för året: 
Nettokostnaderna ökar i snabbare takt än skatteintäkterna – målet uppnås 
inte. Inga siffror redovisas. 
Resultatet förväntas bli 2,5 % - vilket innebär att målet på 2 % uppnås. 
Soliditetsmålet förväntas uppnå, men inga siffror redovisas. 
Huruvida målet för egenfinansiering av investeringar kommer att uppnås 
framgår inte av resonemanget. Den närmaste tolkningen är att målet inte 
kommer att uppnås. 
Skuldsättningen förväntas komma att ligga på 96 000 kr/inv., vilket överstiger 
målsättningen på 95 000 kr/inv. I planen för 2010 ligger skuldsättningen på 
102 000 kr/inv. Den differensen kommenteras inte. 
 
En halv sida (sid 9) ägnas åt en diskussion om konstruktionen av nyckeltalet 
för skuldsättningen. Ett sådant resonemang hör inte hemma i en delårsrap-
port. 
 
Inga utfall för perioden redovisas. Prognostiserade årsresultat redovisas inte 
konsekvent. 
Prognoserna för årets resultat ställs i relation till målsättningarna, vilka har en 
mera långsiktig natur. I en delårsrapports korta perspektiv borde jämförelsen 
göras med plan/budget. 
Målsättningar är inte detsamma som plan/budget gör året, vilket skuldsätt-
ningsmålet är ett exempel på som nämns ovan. 
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Sid 9 
Den enda mera konkreta rapporteringen från nämnderna/bolagen är 4 rader 
på sidan 9 i rapporten:  

”De nämnder som visar betydande underskott i helårsprogno-
sen, Tekniska nämnden, Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden, 
anger att underskotten hänför sig till ökade kostnader för vin-
terväghållning, försörjningsstöd samt ökade kostnader för hem-
tjänst.” 

Beloppen får läsaren leta upp i tabellen på sidan 11. Ingenting sägs om vilka 
åtgärder nämnderna vidtagit för att trots ökningar på angivna kostnadsposter 
kunna hålla de totala kostnaderna inom budgetramarna. 
 
Sid 10 
Rapporten beskriver kommunstyrelsens åtgärder (3.7, 3.8), men dessa är 
mycket allmänna och långsiktiga och inte knutna till den situation som rap-
porten beskriver.  
Ingenting sägs om väsentliga händelser under perioden. Inte heller någonting 
om vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtagit eller hur har centrala medel an-
vänts under året. 
 
 

Delårsbokslutet 
Sid 11-12 
Tabellerna för resultat och årsprognos för nämnder och bolag innehåller ett 
tankefel. Resultatbegreppet har helt olika innebörder för en nämnd respektive 
för ett bolag och för kommunen som helhet. I det senare fallet utgör resultatet 
skillnaden mellan intäkter och kostnader. För en enskild nämnd är resultatet 
skillnaden mellan kostnader/intäkter och budget, dvs. ett budgetutfall.  
Konsekvensen blir att för nämnderna ställs budgetutfallet för perioden mot 
budgetutfallet föregående år, vilket är en tämligen meningslös jämförelse. 
Bättre vore att jämföra nämndens nettokostnad för perioden jämfört med 
samma period föregående år. 
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Sid 13-14 
Tabellerna över investeringar är gjorda på samma sätt som tabellerna över 
resultatet, dvs. budgetutfall. I det här sammanhanget blir en jämförelse med 
samma period föregående år så intetsägande att den kan besparas läsaren. 
 
Sid 14-15 
I själva delårsbokslutet, saknas i balansräkningen en prognos och budget för 
året. Det hänger ihop med att också kassaflödesanalysen saknas, vilket är en 
allvarlig brist eftersom den visar på hur finansieringen löses under året. 
 
I resultaträkningen har en kolumn för bokslutet 2009 lagts till som inte hör 
hemma i en delårsrapport. 
 
 

Missivskrivelsen 
I missivskrivelsen, som måste sägas ingå i den sammantagna delårsrapporten 
till fullmäktige, görs sammanfattningar som inte står att finna i rapporten, 
vilket i sig är olämpligt och gör delårsrapporten otydligt som ett enhetligt do-
kument.  
Den sammanfattning av resultatutvecklingen som görs i missivet är problema-
tisk. Kommunens resultat för perioden anges till 24,4 mnkr och ställs i förhål-
lande till samma period föregående år, -69 mnkr. Det är en avsevärd skillnad 
som borde kommenterats. 
Prognoserna för helåret är för kommunen 187,1 mnkr och för GSAB-
koncernen 103,8 mnkr. Dessa ställs inte i relation till något annat och kom-
menteras inte. 
 
I missivskrivelsen sammanfattas avstämningen av de finansiella målen tydli-
gare än i rapporten. ”Två av fem finansiella mål kommer att uppnås. Resultat- 
och soliditetsmålet.” Inga slutsatser dras emellertid. 
 
 

Förslaget till beslut 
Den enda åtgärd från fullmäktiges sida som kommunstyrelsen föreslår är att 
de nämnder som prognostiserar budgetunderskott ska ”uppmanas följa in-
ternt upprättad åtgärdsplan för att så långt möjligt eliminera nämndens un-
derskott”, samt ”att månadsvis lämna en skriftlig rapport till kommunstyrel-
sen”.  
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Av detta förstås att nämnderna redan har vidtagit särskilda åtgärder. Men då 
det inte sägs någonting om innehållet i dessa, vet inte läsaren på vilket sätt 
åtgärderna innebär avsteg från planerna. Fullmäktiges uppmaning blir därför 
intetsägande. 
 
Det ligger helt inom kommunstyrelsens löpande arbete att hålla uppsikt över 
nämnderna och att månatligen begära in skriftliga rapporter från nämnderna 
om man finner det lämpligt. En väntan på fullmäktigebeslut innebär bara en 
fördröjning av något som skulle varit gjort långt tidigare. Halva året har redan 
gått då rapporten behandlas i fullmäktige. 
 
Man får inte förledas av titeln och tro att ”Delårsrapport 1 januari – april” är 
en tidig rapport på året. Eftersom den behandlas i kommunstyrelsen 06-15 är 
den i allt väsentligt är en rapport per mitten av juni och skulle kunna kallas för 
en ”Delårsrapport 2010-06-15”. Att den grundar sig på ett delårsbokslut per 
04-30 är en annan och underordad sak. Det är analysen och slutsatserna 
grundat på delårsbokslut och andra uppgifter som är kärnan i rapporten. 
 
 

5 Sammanfattning 
 

Tydligare fokus 
Delårsrapportens huvudsakliga syfte är att ställa händelseutvecklingen i rela-
tion till planer och budget. Med tydligare fokus på det korta perspektivet och 
avvikelserna mot planer och budget skulle rapportens värde öka väsentligt. 
 

Nämnderna frånvarande i rapporten 
Rapporten är helt och hållet kommunstyrelsens rapport om den samlade 
verksamheten. Nämnderna kommer inte alls till tals i rapporten. Har den en 
annan syn på situationen än den som kommer till uttryck i rapporten? 
Utan nämndernas delaktighet blir delårsrapporten ingenting mer än en infor-
mation från kommunstyrelsen. 
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Situationsanpassning 
I dag är rutinerna sådana att delårsrapporten läggs till fullmäktige samtidigt 
som fullmäktige har att besluta om mål och ramar för nästkommande år. En 
väsentlig grund för beredningen av planer och budget är erfarenheterna från 
innevarande år och den aktuella situationen. En aktuell delårsrapport är en 
nödvändig del av beslutsunderlaget för planer och budget. Mycket av delårs-
rapportens innehåll återfinns också i mål och ramdokumentet. Kapitlen om 
den samhällsekonomiska utvecklingen är identisk med delårsrapporten och 
prognossiffrorna för årsutfallet finns också i mål- och ramdokumentet. Där-
emot finns det där inga kommentarer som hänvisar till delårsrapporten. I hu-
vudsak behandlas delårsrapporten och mål- och rambeslutet som två skilda 
ärenden utan koppling till varandra.  
En möjlighet är att låta delårsrapporterna utgöra ett kapitel i mål- och ramdo-
kumentet. 
 
 
Henry Lundberg 
Revisionschef 
 
 
 
Bilaga: ”Delårsrapport 1, januari – april år 2010 med årsprognos för kommu-

nen och de kommunala bolagen” 
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