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Tfn 026-17 83 41, Mobil 070- 16 75 411 

per.marsell@gavle.se  

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2010 
 

A. Har årsredovisningen respektive delårsrapporten upp-
rättats enligt gällande regelverk, normer och god redo-
visningssed? 

 
 
Gällande regelverk: 
 
Kommunallagen (KL) 8 kap 14—18§§ 
Lag om Kommunal Redovisning (KRL) kapitlen 3—8. KRL bygger på bokfö-
ringslagen, årsredovisningslagen och normalreglementet för kommuner och 
landsting. 
 
Normer och god redovisningssed: 
 
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är normerande organ och utger lö-
pande Rekommendationer, för närvarande 18 stycken, samt Informationer. 
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Iakttagelser från revisionen 
 
Generellt konstateras att såväl delårsrapporten per 2010-08-31 som årsredo-
visningen för år 2010 uppvisar ett stort steg framåt vad gäller regelefterlev-
nad och tydlighet. Vi vill särskilt framhålla den ambitiösa redovisningen av de 
i koncernen ingående enheterna och hur dessa summerar upp till koncernre-
dovisningen. 
 
 
Nedan återges iakttagelser av formell och/eller materiell art:  
 
Under rubriken Redovisningsprinciper i årsredovisningen sägs att redovis-
ningen för kommunens bolag upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 
samt Redovisningsrådets rekommendationer och Akutgruppsuttalanden. Man 
säger också att koncernföretagens redovisningsprinciper är justerade till de 
kommunala regelverken före konsolidering. 
 
Revisionen har inte sökt verifiera detta men konstaterar att flera bolag i Gävle 
Stadshus ABs koncern redovisar enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 
vilket kan försvåra upprättandet av en korrekt sammanställd redovisning. 
 
Kommunstyrelsen redovisar en avsättning för deponier (22 000 tkr). Det kan 
diskuteras huruvida avsättningen uppfyller kraven i RKR 10:1 (och även ut-
kastet till RKR 10.2). Det står dock klart att, om avsättningen är gjord enligt 
god redovisningssed, avsättning också skulle ha gjorts för övriga deponier 
inom Gävle kommunkoncerns ansvarsområde. Den nu gjorda avsättningen 
omfattar alltså bara en del av en helhet. Att övriga deponier inte fullt ut kost-
nadsberäknats vid bokslutstillfället är inte ett argument för utebliven avsätt-
ning. Denna avvikelse från god redovisningssed vare sig kommenteras eller 
motiveras i årsredovisningen. 
 
Ett av Gävle Vatten AB skuldfört belopp om 23 500 tkr sägs i Gävle kommuns 
årsredovisning vara för ”att åtgärda brister i vattenkvalitén på Åbyvallen” och 
redovisas som en övrig långfristig skuld. I årsredovisningen för Gävle Vatten 
AB är beloppet också fört under långfristiga skulder men med beteckningen 
”Avsättningar lång skuld”. I såväl Gävle kommuns som Gävle Vatten ABs års-
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redovisningar finns klassificeringsrubriken Avsättningar men den gjorda av-
sättningen är uppenbarligen inte betraktad som en avsättning i dess rätta be-
tydelse eftersom den bokförts som långfristig skuld. Det är revisionens upp-
fattning att ett överuttag skett från va-kollektivet och att den korrekta benäm-
ningen under respektive balansräknings långfristiga skulder skulle vara 
”Skuld till va-kollektivet.” 
 
Tekniska nämnden redovisar en avsättning, Norrlandet (7 087 tkr), vilken 
står i strid med RKR 10.1. Denna avvikelse från god redovisningssed vare sig 
kommenteras eller motiveras i årsredovisningen. 
 
Tekniska nämnden har under några år byggt upp en fordran på Länsstyrelsen 
för utlägg vid sanering av gasklockeområdet. Fordran uppgår i 2010 års bok-
slut till 6 156 tkr. Fordran har vuxit rejält under 2010. Varför regleras inte 
fordran mot Länsstyrelsen? Kommer räntekompensation att utgå? 
 
Omvårdnadsnämnden har som kortfristig skuld ett kontoslag benämnt Anhö-
rigstöd. Den 31 december 2010 uppgick skulden till 3 780 tkr, en ökning med 
2 800 tkr på två år. Vilka förpliktelser ligger bakom skulden? 
 
Socialtjänsten har ett kontoslag benämnt Kontrakt för livet. Enligt notering 
skall medlen användas för insatser för de mest utsatta missbrukarna. Saldot 
på kontot har ökat under 2009 och 2010 och är 868 tkr den 31 december 
2010. Inga medel har använts de senaste åren. 
 
Bygg & Miljö nämnden har i bokslutet per 31 december 2010 en skuld på 604 
tkr avseende Bidrag skrotbilskampanj 2007. Är inte kampanjen avslutad? 
 
Inom Gävle kommunkoncern förekommer ett stort antal kassor. För en majo-
ritet av dessa kassor saknas skriftliga intyg från kassaansvarig i bokslutsdo-
kumentationen. De ej bekräftade beloppen är inte materiella sett ur kommun-
koncernperspektiv men kan för den enskilde ansvarige vara betydande. Pro-
blematiken förstärks av att det sannolikt i många fall är annan ansvarig för 
kassan vid bokslutstillfället 2010 än som ursprungligen kvitterade ut kassan. 
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Under ansvarsförbindelser i Gävle kommun har upptagits 3 154 tkr som 
Andra ansvarsförbindelser. Beloppet avser visstidspension, enligt uppgift 
för kommunfullmäktigeledamöter vilka fyllt 50 år. Beloppet har varit det-
samma under flera år vilket aktuariellt förefaller märkligt. 
 
 

B. Är resultatet förenligt med de mål som fullmäktige beslu-
tat? 
 
 
De finansiella målen och verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning 
speglar kommunens ekonomiska ställning. Enligt årsredovisningen uppnås 
två av de finansiella målen: nettokostnaderna ökar inte snabbare än skattein-
täkterna och årets resultat överstiger 2 % av skatteintäkterna. Ett mål uppnås 
delvis – självfinansieringen av nettoinvesteringarna i skattefinansierad verk-
samhet. Två mål uppnås inte: soliditeten är inte oförändrad utan sjunker nå-
got och kommunkoncernens skuldsättningsnivå per innevånare överstiger 
taket 95 000 kr. 
 
Revisorerna konstaterar att kostnadsutvecklingen är oroväckande. Under 
2010 har nettokostnaderna ökat med 6,2 % medan skatteintäkterna endast 
ökat med 4,5 %.  
 
En granskning av underliggande beräkningar visar att skatteintäktsökningen 
över 5 år är 4,5 %, beräknad på samma sätt som nettokostnadsökningen. En-
ligt vår mening uppnås inte heller Kommunfullmäktiges mål att nettokostna-
derna inte ska öka i snabbare takt än skatteintäkterna. Beräkningen i årsredo-
visningen av de olika delarna har gjorts på olika sätt, varför resultaten inte blir 
jämförbara. 
 
Efter påtalande om detta från revisionen har beräkningen i årsredovisningen 
ändrats. Den slutgiltiga årsredovisningen har beräkning enligt tabell 3 nedan. 
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1. Årsredovisningen, granskad version 
 
 Förändring mellan åren, mnkr och % Genomsnitt 
 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10  
Nettokostnader -67,8 289,1 341,8 -3,7 240,9  
 -2,1% 9,0% 9,8% -0,1% 6,3% 4,6% 
Skatteintäkter 830,9  
 24,7% 4,9% 
 
I nedanstående tabeller visas förändring i mnkr och % beräknat på likartat 
sätt för både kostnader och intäkter. 
 
2. Nettokostnadsberäkning konsekvent 
 
 Förändring mellan åren, mnkr och % Genomsnitt 
 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10  
Nettokostnader -67,8 289,1 341,8 -3,7 240,9  
 -2,1% 9,0% 9,8% -0,1% 6,3% 4,6% 
Skatteintäkter 176,4 179,8 186,5 104,0 184,2  
 5,2% 5,1% 5,0% 2,7% 4,6% 4,5% 
 
När skatteintäktsökningen beräknas på samma sätt som utvecklingen av net-
tokostnaderna blir resultatet att kostnaderna ökar snabbare även mätt över 5 
år. Den skatteintäktsökning som redovisas i årsredovisningen är beräknad på 
nedanstående sätt vilket ger ett annat resultat. 
 
3. Skatteintäktsberäkning konsekvent 
 
 Förändring mellan åren, mnkr och % Genomsnitt 
 05/10 Totalt %  
Nettokostnader 800,3 24,4% 4,9% 
Skatteintäkter 830,9 24,7% 4,9% 
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Investeringstakten är hög vilket slår igenom i tre nyckeltal: soliditet, skuld-
sättningsnivå samt självfinansieringsgrad för investeringar i skattefinansierad 
verksamhet. Kommunen lånar till investeringar framförallt inom bolagssek-
torn. Skuldsättningstaket 95 000 kr per innevånare har passerats. Soliditeten 
har sjunkit något på koncernnivå. En marknadsvärdering av kommunens bo-
lag indikerar dock att övervärden motsvarande skuldökningen finns i bolagen. 
 
Det finns en risk i att kommunens ekonomi snabbt blir mycket ansträngd om 
dessa tendenser fortsätter. Den snabba nettokostnadsutvecklingen ser ut att 
fortsätta inom den skattefinansierade sektorn. Samtidigt innebär de omfat-
tande investeringarna inom bolagssektorn höga kapitaltjänstkostnader. I ett 
högre ränteläge riskerar även resultatnivåerna inom bolagssektorn att sjunka. 
 

C. Uppfyller kommunen det lagstadgade balanskravet? 
 
Kommunen uppfyller balanskravet. 
 
 
 
Gunilla Beckman Ljung   Per Mårsell 
Certifierad kommunal yrkesrevisor  Yrkesrevisor 
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