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1.  Verksamhetsberättelse/revisionsarbetet 2010 

Kommunal revision är en nödvändig del av den kommunala självstyrelsen. 
Att styra sig själv, till skillnad från att styras av andra/staten, förutsätter att 
kommunen organiserar sig så att det finns ett organ som har fullmäktiges för-
troende att oberoende och självständigt granska den kommunala förvaltning-
en. 

Den kommunala revisionen 
granskar den kommunala förvaltningen  

för att ta tillvara samhällets, medborgarnas och fullmäktiges intressen. 
 
Utifrån revisionens uppgift att granska kommunens redovisning av verksam-
heten och styrelsens och nämndernas förvaltning, bedrivs revisionsarbetet 
systematiskt och långsiktigt i 4 program, som tillsammans ger underlag för 
revisorernas ställningstaganden: 
 
Intyganden 

1. Kommunens räkenskaper och medelsförvaltning 
2. Kommunens externa rapportering 

Yttrande över 
3. Kommunstyrelsens ansvar 

- för redovisning av verksamhetens resultat 
- för redovisningen av sin förvaltning 
- för beredning av fullmäktiges ärenden 

4. Nämnders och företagsstyrelsers ansvar 
- för återredovisning av sitt uppdrag 
- för redovisning av sin förvaltning 

 
Revisionsarbetet under 2010 sammanfattas under dessa rubriker. 
 
 

1.1  Kommunens räkenskaper och medelsförvaltning 
Utifrån den granskning som ligger inom ramen för kommunrevisionen är in-
trycket av kommunens räkenskaper gott och rutinerna synes i rimlig grad 
säkerställa medelsförvaltningen. Några nämnder/förvaltningar har dock fort-
satt en betydande förbättringspotential vad gäller precisionen i, och framför-
allt dokumentationen av, avstämningar och bokslutsbilagor. 
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1.2  Kommunens externa rapportering 
Samhället ställer krav på en rad uppgifter (ekonomiska uppgifter och sakliga). 
I vissa fall fordras ett särskilt intygande om riktigheten i uppgifterna. 
 

1.2.1 Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 
Revisionsfråga 
Har årsredovisningen respektive delårsrapporten:  

A. Upprättats enligt gällande regelverk, normer och god redovisningssed? 
B. Är resultatet förenligt med de mål som fullmäktige beslutat? 
C. Uppfyller kommunen det lagstadgade balanskravet? 

 
Årsredovisningen för år 2010 och delårsrapporten per 2010-08-31  uppvisar 
ett stort steg framåt vad gäller regelefterlevnad och tydlighet. Vi vill särskilt 
framhålla den ambitiösa redovisningen av de i koncernen ingående enheterna 
och hur dessa summerar upp till den sammanställda redovisningen. 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt gällande regelverk med undantag för 
att en avsättning ”Norrlandet” samt avsättning ”deponier” inte följer god re-
dovisningssed. 
 
Tekniska nämnden har sedan många år en avsättning, Norrlandet, vilken står i 
strid med de redovisningsrekommendationer Gävle kommun säger sig följa i 
årsredovisningen. Avsättningen, vilken tidigare kommenterats av revisionen, 
uppgår till drygt 7 mkr. 
 
Kommunstyrelsens avsättning för deponier, vilken gjorts för några av deponi-
erna under kommunens ansvar, är inte konsekvent. I det fall avsättning för 
deponier är i överensstämmelse med Rådet för Kommunal Redovisnings re-
kommendation, skall avsättning göras för samtliga deponier. 
 

Mål för god ekonomisk hushållning 
Revisorerna konstaterar att kostnadsutvecklingen är oroväckande. Under 
2010 har nettokostnaderna ökat med 6,2 % medan skatteintäkterna endast 
ökat med 4,5 %.  
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Sett över en femårsperiod balanserar de två nyckeltalen på ett genomsnitt av 
4,9 % årlig ökning. 
 
Investeringstakten är mycket hög vilket slår igenom i tre nyckeltal: soliditet, 
skuldsättningsnivå och självfinansieringsgrad. Kommunen lånar till invester-
ingar, framförallt inom bolagssektorn, varför soliditeten har sjunkit något på 
koncernnivå. En marknadsvärdering av kommunens bolag indikerar dock att 
övervärden motsvarande skuldökningen finns i bolagen. 
Skuldsättningstaket på 95 000 kr per innevånare har passerats. 
 
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 resultatnivåer inom bolagssektorn att sjunka. 
 

1.2.2 Uppgifter till SCB och andra myndigheter 
Dagens Samhälle 2011-03-31 ”LSS-miljoner i fel fickor - 61 mnkr byter ägare”. 
För Växjö kommun handlade det om 23,6 mnkr. 
Inga särskilda krav ställs på bestyrkande av kommunens rapporterade uppgif-
ter till olika statliga myndigheter. Men även om så inte är fallet ligger det i den 
kommunala självstyrelsen att revisorerna granskar dessa uppgifter.  
 
2006 granskades inrapporteringen till SCB:s räkenskapsmaterial och 2008 
inrapporteringen av LSS-insatser. Under året har inte någon särskild gransk-
ning gjorts på området. 
 

1.2.3 Intyg enligt transparenslagen 
I vissa fall ska revisorerna granska och särskilt intyga att den företagsverk-
samhet som kommunen bedriver, i egen regi eller genom ett dotterföretag, 
redovisas öppet och separat så att det framgår vilka offentliga medel som till-
förts företagsverksamheten och hur medlen har använts. 
Kommunens företagsverksamhet har i dag inte i något fall den omfattningen 
att det krävs intyg av kommunens revisorer. Utvecklingen följs löpande. 
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1.3  Styrelsens ansvar 
Styrelsen ansvar för redovisningen av kommunens resultat, ekonomiskt och 
sakligt samt för förvaltning av kommunens angelägenheter. 
I styrelsens ansvar ligger dessutom att leda och samordna beredningen av 
fullmäktiges ärenden.  
 

1.3.1 Redovisningen av kommunens ekonomi och ställning 
Revisionsfråga 
Redovisar kommunstyrelsen kommunens ekonomi och finansiella ställning 
rättvisande och på ett sådant sätt att fullmäktige kan bedöma om kommunens 
ekonomi och finansiella ställning uppfyller kraven på god ekonomisk hushåll-
ning? 
 
Kommunens årsredovisning granskas av revisorerna i syfte att intyga att den 
upprättats enligt gällande lagstiftning, normer och god redovisningssed. Det är 
en sak för sig. Men får vi på det sättet en rättvisande bild av kommunens eko-
nomi och finansiella ställning? Det är en helt annan och långt svårare fråga. 
 
Den bild som skapas av regelverken för kommunal redovisning ger oss i dag 
två bilder av kommunen, den av ”kommunen” och den av ”kommunkoncer-
nen”. Som alla regelverk har dessa sin egen historia och vilar på till stora delar 
outtalade förutsättningar. Frågan är om dessa fortfarande gäller när kommu-
nens verksamhet finner nya organisatoriska former. 
 
Den sammanställda redovisningen ger en bild av ”kommunkoncernen” som är 
lika nyansrik som den vi får av ett fat frukt om vi lägger det i mixern.  
Bilden av ”kommunen” å andra sidan har blivit för trång och omfattar inte ens 
hela den skattefinansierade verksamheten som t.ex. fastighetsförvaltningen 
och va-verksamheten.. 
 
Kommunens samlade verksamhet har en komplex struktur såväl till sitt inne-
håll som till formell, juridisk form, vilket dagens regelverk inte förmår att han-
tera. Under året har vi arbetat med att utveckla en alternativ analysmodell 
som bas för en dialog om kommunens ekonomi och finansiella ställning. 
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1.3.2 Redovisningen av kommunens verksamhet 
Revisionsfråga 
Redovisar kommunstyrelsen kommunens verksamhet som helhet rättvisande 
och på ett sådant sätt att fullmäktige kan bedöma om verksamheten är ända-
målsenlig och effektiv? 
 
Vi har vid flera tillfällen i revisionsberättelserna under åren påtalat bristen på 
redovisning av kommunens verksamhet som tar sin utgångspunkt i de olika 
verksamheter kommunen bedriver, i stället för den nämndsvisa redogörelse 
som förekommer i årsredovisningen. Verksamhetsredovisningen görs inte 
heller på något annat sätt. 
 
I ett medborgarperspektiv är ansvarsförhållandet ointressant. Där handlar det 
om vad som levereras – inte av vem. Det senare är en fråga om ansvar och 
behandlas på annan plats (avsnitt 1.4). 
 
I årsredovisningen finns inga uppgifter om kostnadsutvecklingen i kollektiv-
trafiken utan endast att målsättningen är att ”Gävleborna ska erbjudas en ef-
fektiv och tillgänglig kollektivtrafik som bidrar till en bättre miljö” och att ”Må-
len nås i centrala staden men inte i ytterområdena”. Kollektivtrafiken som 
verksamhet skulle kunna ges en egen sida i årsredovisningen. 
 
Genom att låta en extern konsult beskriva Gävle kommun i ett verksamhets-
perspektiv (se avnsitt 3.3 nedan) har vi på ett konkret sätt velat skapa ett in-
tresse för det här sättet att redovisa och de frågor som på så sätt genereras.  
Hanterade på rätt sätt är jämförelser med standardkostnader och andra jäm-
förbara kommuner värdefulla verktyg i utvecklingsarbetet. 
 

Ej verkställda biståndsbeslut  
På en punkt kräver lagstiftningen en särskild redovisning av en specifik del av 
kommunens verksamhet, ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS.  
Det åligger de kommunala revisorerna att särskilt följa de fall där kommunen 
inte inom rimlig tid verkställer gynnande biståndsbeslut enligt SOL och LSS. 
 
Kön till LSS-boenden kvarstår trots utbyggnad. Frågan är lyft i målavstäm-
ningen i omvårdnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2010. Frågor har 
ställts till AB Gavlegårdarna om utbyggnaden i deras regi. Där framgick att 
upphandling måste göras från kommunen för denna typ av tjänst från AB Gav-
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legårdarna fr.o.m. 2011 enligt den nya lagstiftningen för allmännyttan. Enbart 
en investeringsplanering i samband med budgetprocessen är inte tillräcklig. 
 
 

1.3.3  Kommunstyrelsens förvaltning  
Revisionsfråga 
Redovisar styrelsen sitt sätt att leda och samordna förvaltningen av kommu-
nens angelägenheter så att fullmäktige kan bedöma om styrelsen fullgör sitt 
uppdrag? 
 
För att täcka ägarens behov av redovisning av hur styrelse och bolagsledning 
arbetar i publika bolag, har krav på ”bolagsstyrningsrapporter” framförts. 
Fullmäktige och allmänheten har rimligen motsvarande krav och en dokumen-
tation bör finnas som visar hur kommunstyrelsen arbetar i följande frågor: 
 

A. De övergripande målen och strategi för att nå dessa 
B. Grundläggande organisationsstruktur och förvaltningsledningens or-

gan 
C. Arbetsfördelningen mellan styrelse och förvaltningsledningen  
D. Hur den löpande verksamheten skall rapporteras 
E. Arbetsordning för styrelsen 

 
Och att dokumenten fyller följande krav: 

1. dokumenterade, aktuella och fastställda av styrelsen 
2. väl sammanhängande och speglar väsentligheter och risker i verksam-

heten 
3. väl kommunicerade och praktiserade  

 
Dokumentationen är i dessa avseenden mycket knapphändig. När nämnder-
nas reglementen omarbetades 2009 upphörde den reglering som fullmäktige 
tidigare beslutat och kommunstyrelsen gavs fria händer att själv skapa sin 
arbetsordning. Så t.ex. upphörde MMP-delegationen med det nya reglementet. 
Någon form av MMP-organ finns i dag men dess arbete finns inte reglerat. 
Transparens i kommunstyrelsens arbete är en nödvändighet i en demokra-
tiskt styrd organisation.  
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Allt oftare talar vi om ”kommunledningen” men det är inte säkert att vi talar 
om samma sak varje gång. Det här är en otydlighet som har sin grund i outta-
lade föreställningar om arbetsfördelningen mellan styrelsen och förvaltnings-
ledningen.  
 
Kommunstyrelsens samordnings- och uppsiktsroll berör inte bara nämnderna 
utan även de övriga organ som kommunen har ägarintressen i. Det råder stora 
oklarheter om ägarrollen. 
I familjeföretag flyter rollen som ägare ihop med rollen som styrelse. I en 
kommun är dessa roller åtskilda på principiella grunder och bör aldrig uppbä-
ras av en och samma person. Om en strategi för delägda företag kan utläsas ur 
rådande praxis tycks strategin vara att i möjligaste mån flytta in ägarfrågorna i 
styrelserna. Om detta är en medveten strategi borde den kunna återfinnas i 
något dokument. 
 
Årsstämmornas frågor om godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet 
för styrelse och VD i Gävle Stadshus AB och dess dotterbolag är ägarfrågor, 
som bör avgöras av fullmäktige. 
Ägarrollen måste bli tydligare och beredningen av bolagsstämmornas fråga 
om godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelse och VD bör 
lyftas fram till fullmäktige för ställningstagande, för att lämnas till ombudet 
som ett ägardirektiv. 
 
I en granskningsrapport under året (se avsnitt 3.1) behandlades den första, 
icke lagstadgade delårsrapporten, som läggs till fullmäktiges sammanträde i 
juni. Med de tidigare granskningar som gjorts av den lagstadgade delårsrap-
porten, finner vi att det finns all anledning för kommunstyrelsen att i grunden 
se över hela årscykeln för hur den löpande verksamheten ska rapporteras till 
fullmäktige. 
 
En enskild granskning har gjorts av kommunstyrelsens organisation och led-
ning av IT-verksamheten i kommunen. Resultatet visar frånvaron av en sam-
manhållande strategi på området och systematiska former för uppföljning av 
den egna verksamheten. 
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IT-verksamhetens organisation och ledning  
IT-verksamheten under Kommunstyrelsen har granskats i två separata rap-
porter (se avsnitt 3.4 och 3.5 nedan). Den senare rapporten har dessvärre inte 
behandlats i kommunstyrelsen i tid för oss att nu kunna ta hänsyn till eventu-
ella synpunkter. 
Rapporterna har kompletterats med en enkät fokuserad på IT-säkerhet, till 
GSAB-koncernens bolag samt Gästrike Vatten AB, genomförd av KPMG, bola-
gens auktoriserade revisorer. 
 
Vi ser allvarligt på att en sammanhållen strategi inte presenterats för Kom-
munfullmäktige enligt beslutet om Ett IT. Formerna för kommunens samver-
kan med andra parter (helägda bolag, andra myndigheter och företag) måste 
klarläggas innan ytterligare steg tas i utvecklingen. 
Det är viktigt att ge IT-/informationssäkerhetsfrågorna tillräckliga resurser 
och att säkerställa funktionens oberoende ställning. 
 
Vi finner stora brister i flera avseende både vad gäller beslutsunderlag, plane-
ring och genomförande av projektet Din IT-arbetsplats. Det är särskilt grave-
rande att upphandlingen av datorer inte på något sätt tog hänsyn till den sam-
tidiga försäljningen av de befintliga, cirka 10 000 datorerna med ett bokfört 
värde på 20 mnkr. 
En regelrätt upphandling, i stället för att avropa från gamla ramavtal, hade 
från början gett en djupare genomlysning av och större stadga i projektet . 
Avtalsförhållandena är kritiska för framgången av det fortsatta arbetet. 
 
Vi noterar att kommunens IT-policy och IT-säkerhetshandbok är det som bo-
lagen hänvisar till, men att det därutöver inte finns bolagsspecifika riktlinjer. 
Vi konstaterar att formalia för att bolagen ska bli juridiskt bundna av fullmäk-
tiges beslut om Din IT-arbetsplats saknas. Likaså saknas avtal mellan bolagen 
och IT-avdelningen när det gäller tjänsteköpen, bortsett från IT’s köp av 
kommunikationstjänster från Gävle Energi AB. 
En fråga som är gemensam för bolagen är osäkerheten i Lagen om offentlig 
upphandling kring bolagens möjligheter att köpa tjänster från kommunen 
utan upphandling. 
 
  



  
 Sid 10 (21) 
 
 

   

 

   
 
 
 
 

1.3.4 Beredning av fullmäktiges ärenden 
Revisionsfråga 
Bereds fullmäktiges ärenden på ett sådant sätt att fullmäktige har ett fullgott 
underlag för att fatta beslut? 
 
Kommunallagen uppställer endast ett krav och det är att då fullmäktige under 
året fattar beslut om en utgift, ska beslutet också innefatta en anvisning om 
hur utgiften ska finansieras1

Vi menar att kvalitén i beslutsunderlagen behöver förbättras för att fullmäkti-
ge ska kunna fatta väl underbyggda beslut. 

. I påfallande många beslut saknas redogörelser 
för vilka följder förslaget får för kommunens planering och budget. 

 
Kommittéehandboken (Ds 2000:1, sid 111) anger följande rättesnöre för be-
slutsunderlag i statlig verksamhet, så varför inte också i kommunal? 

1. Vad har kommittén kommit fram till? Vilken lösning har den på pro-
blemet? 

2. Vad får förslaget för konsekvenser för olika intressenter? Vad kostar 
det? Hur skall det genomföras? När och av vem skall det genomföras? 

3. Vad finns det för alternativ till förslaget? Vilka fördelar har förslaget 
jämfört med alternativen? 

4. Hur har kommittén kommit fram till den här lösningen? Metoder? Re-
sonemang? 

5. Hur har frågan behandlats tidigare? Vilken är bakgrunden till utred-
ningen? 

 
 
 
  

                                                             
1 KL 8 kap 12 § 
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1.4  Enskilda nämnders och företagsstyrelsers ansvar 
Revisionsfråga 
Redovisar styrelsen/nämnden sina verksamheter och sin förvaltning så att 
fullmäktige kan bedöma om resp. styrelse/nämnd fullgjort sina uppdrag? 
 

Återredovisning av uppdraget, resultatet av verksamheten 
Enligt Kommunallagen 3 kap 15 § ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur 
de har fullgjort sina uppdrag. Vidare ska fullmäktige besluta om omfattningen 
av redovisningen och formerna för denna redovisning. 
Vi har inte kunnat finna något sådant beslut där fullmäktige har fått ta ställ-
ning till ett berett ärende av detta slag.  
En viss återrapportering sker inom ramen för årsredovisningen, men former-
na för denna är oklara. Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning 
till fullmäktige. Är det då nämnderna eller kommunstyrelsen som talar i de 
nämndsvisa avsnitten i årsredovisningen? 
Vid olika tillfällen har nämnderna inbjudits till fullmäktige för att innan för-
handlingarna informera om sina verksamheter. Dessa informationer kan ses 
som ett steg på vägen men kan inte ersätta en regelrätt återredovisning. 
 
Återredovisningen i perspektivform kan utvecklas och ge en mer samlad bild 
av de olika tjänster som medborgarna möter. Om uppdragen från fullmäktige i 
reglementena i form av olika verksamheter också kommenteras samlat under 
perspektivet medborgare och brukare blir bilden tydligare. På den övergri-
pande nivån finns verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, som har 
koppling till de tjänster som produceras av nämnderna. 
 

Redovisning av förvaltningen 
Samma krav som ställdes på kommunstyrelsens dokumentation av sin för-
valtning (avsnitt 1.3.3, sidan 7 ovan) kan också ställas på varje nämnd och 
styrelse.  
Vi kan konstatera att kommunen inte har någon tradition på området. Kraven 
på dokumentation finns inte uttryckta i nämndernas reglementen. För sina 
dotterbolag har Gävle Stadshus AB under några år arbetat med att utveckla 
formerna för bolagsstyrningsrapporter med koden för bolagsstyrning som 
grund. Kommunstyrelsen borde ta initiativ till ett motsvarande arbete för de 
kommunala nämnderna. 
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Ur granskningen av nämnders och styrelsers förvaltning vill vi särskilt om-
nämna följande: 
 

Gävle Stadshus AB 
I en revisionsrapport till bolaget i april 2009 redogjordes i detalj för uppkoms-
ten och konstruktionen av det villkorade aktieägartillskottet till AB Furu-
viksparken och det vitesåtagande som Furuvik Mangemant AB iklätt sig då 
bolaget bildades. Rapporten påtalade att en not i årsredovisningen saknades 
om att aktieägartillskottet existerade. Detta rättades då till. 
Vi kan inte se att rapporten har behandlats i styrelsen och heller inte funnits 
med i några beslutsunderlag i den fortsatta hanteringen av ärendet och beslu-
tet att lösa Furuvik Management AB från sin skuld. 
 

Furuvik Fastigheter AB 
Årets granskning har givit vid handen att bolaget inte belastas med samtliga, 
bolaget tillhöriga kostnader. En fördjupad granskning kommer att göras under 
räkenskapsåret 2011 i syfte att säkerställa att bolaget eller dess ägare inte 
löper någon risk till följd av kostnadsfördelningar. 
 

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 
Lekmannarevisorerna från båda ägarkommunerna, Gävle och Sundsvall, skri-
ver gemensamt i sin granskningsrapport: 

Vi konstaterar att ersättningen till verkställande direktören inte 
beslutats i enlighet med fastställda direktiv (ersättningspolicy 
styrelsebeslut 2010-05-21, enligt Finansinspektionens allmänna 
råd FFFS 2009:7). Verkställande direktörens kända bisyssla har 
heller inte varit föremål för beslut i styrelsen. 

Vi konstaterar också att styrelsearvodet utgår både i Kommun-
garanti Skandinavien Försäkrings AB och dess dotterbolag 
Kommungaranti Reinsurance S.A. Detta följer inte praxis för 
arvoden i ägarnas egna helägda bolag. 

 
Konstateras kan också att verkställande direktören innehar två VD-poster, 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och Svenska Kommunförsäk-
rings AB. Verkställande direktörens bisyssla är känd av styrelsen i Kommun-
garanti. Styrelsen har dock inte tagit ställning till hur detta påverkar arbetsin-
satsen i bolaget och om det är en bisyssla som kan godkännas. 
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Lekmannarevisorn i Svenska Kommunförsäkrings AB har också uppmärk-
sammat det dubbla VD-skapet. 
 

Gästrike/Gävle Vatten AB 
I ett sent skede aktualiserades frågan om redovisningen av ett överuttag 
(”vinst”) i Gävle Vatten AB på 23,5 mnkr. Överläggningarna med bolaget, bola-
gets revisorer och lekmannarevisorer gav vid handen att 

o Redovisningen av va-verksamheten styrs av flera olika lagar och re-
gelverk som inte alltid går hand i hand, vilket leder till begreppsförvir-
ring, särskilt begreppet ”avsättning”.  

o Det finns inte någon entydig praxis för redovisningen av va-
verksamhet i aktiebolagsform. 

 
Överläggningar med bolaget om redovisningen gav flera värdefulla insikter 
och synpunkter om mycket grundläggande förhållanden i verksamheten och 
dess tre grundläggande parter: kommunen/ägaren – va-kollektivet/kunden – 
och bolaget. Resonemangen har sammanställts i ett PM till styrelsen (bifogas i 
bilaga 2 till revisionsberättelsen). 
 

Nämnder/styrelser i övrigt 
De auktoriserade revisorernas revisionsberättelser för de kommunala bolagen 
är så kallade ”rena” revisionsberättelser utan några anmärkningar eller påpe-
kanden. Lekmannarevisorernas övriga granskningsrapporter innehåller inte 
heller några anmärkningar. 
 
Revisionsberättelserna för kommunens stiftelser är utan anmärkningar. Revi-
sionen av stiftelserna för större och mindre arbetarbostäder är dock ännu inte 
helt avslutade. 
 
Revisionsberättelserna från de kommunalförbund som Gävle kommun ingår i 
behandlas som separata ärenden i fullmäktige. 
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Väsentliga händelser och tendenser på området 
Den kommunala revisionen har under flera år varit föremål för utredningar 
och successiva förändringar i lagstiftningen. Olle Lundin, docent i förvalt-
ningsrätt vid Uppsala universitet har i en rapport till regeringens expertgrupp 
för studier i offentlig ekonomi, ESO, fört över frågan till ett annat plan. 

Det är inte revisionen som borde vara huvudfokus om kontroll 
och ansvar i den kommunala sektorn ska förbättras. De stora 
problemen rör inte revisionen. Det är snarare hela kulturen av 
bristande ansvar och sanktioner samt förhållandet mellan full-
mäktige och nämnder som bör vara fokus för en framtida dis-
kussion. 

I dag saknas de facto en maktdelning på kommunal nivå. Så 
länge en sådan maktdelning saknas kan en förbättring av kon-
troll och ansvarssystemet inte åstadkommas även om revisionen 
i sig revideras och förändras. 

Som en följd av att allt mer av kommunal verksamhet bedrivs i andra former 
än i egen förvaltning, diskuteras i dag revisorernas förhållningssätt till kom-
munala entreprenader, dvs. sådana företag som helt ägs av andra juridiska 
personer än kommunen och till vilka kommunen överlämnat vården av en 
kommunal angelägenhet. 
 

2.2 Revisorskollegiets arbete 
Revisorskollegiet har under revisionsåret haft 11 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.  
 
Samverkansformerna med fullmäktiges presidium har i dag en fast form för 
löpande samråd och kommer att utvecklas ytterligare med avseende på en 
mera löpande rapportering till och dialog med fullmäktige. 
 
Ett förslag ligger för beredning som innebär att samtliga 7 revisorer utses till 
revisorer i samtliga helägda bolag, vilket öppnar för en helhetssyn på revi-
sionsuppdraget utan att innebära ökade kostnader. 
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2.3 Personal 
Revisionskontoret består av 3 kvalificerade yrkesrevisorer. Könsfördelningen 
är 2 män och 1 kvinna. Under året har fattats beslut om att Gunilla Beckman-
Ljung, i dag revisor på kontoret, ersätter revisionschefen då denne går i pen-
sion 2011-06-01. Eva Sundin börjar som revisor på kontoret 2011-05-01. 
 

2.4 Ekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 1: Intäkterna utgörs av de kommunala bolagens kostnader för lekmanna-
revisionen, såväl arvoden som kostnader för sakkunnigt stöd. 
 
Arbetet har bedrivits inom de ekonomiska ramarna. Budgetöverskottet beror 
på vakanser och att köp av konsulttjänster gjorts i begränsad omfattning. 
 

2.5 Granskning av revisorernas förvaltning 
Fullmäktige har utsett tre ledamöter att granska revisorernas förvaltning. 
Rapporten från denna granskning ställs direkt till fullmäktige och behandlas 
vid samma tillfälle som revisionsberättelsen. 

Driftredovisning 2010 2008 2009 2010 2010
kkr (Not) Utfall Utfall Budget Utfall Index

Intäkter 1 515 515 545 545 100%

Kostnader -3 731 -3 334 -4 583 -3 139 68%

Revisorskollegiet -592 -443 -501 -435 87%

Personal -2 174 -2 203 -3 307 -2 345 71%
Lokaler -188 -187 -100 -98 98%

Omkostnader -250 -230 -265 -179 68%

Konsulttjänster -527 -271 -410 -82 20%

Nettokostnad -3 216 -2 819 -4 038 -2 594 64%
Budgetram / Kommunbidrag 3 665 3 850 4 038 4 038

BUDGETUTFALL / RESULTAT 449 1 031 0 1 444

Resultatfond 31/12 1 300 700 700

Investeringar, netto 0 0 -52 0
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3. Revisionsrapporter i sammandrag 

Rapporterna finns att tillgå genom Kommunrevisionen och genom kommu-
nens hemsida och diarium. 
 

3.1  Granskning av delårsrapport 1, jan – april 2010 
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: 

15 § 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 beslut 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.” 
 
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. 
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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 till fullmäktige. 
 
 

3.2  Gävle kommuns delårsrapport 2 år 2010 
Det ligger i kommunrevisionens årliga granskning att översiktligt granska 
kommunens lagstadgade delårsrapport och bedöma om resultatet är förenligt 
med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige har beslutat.  
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 dokumentationsperfektion 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 hänskjuta ut-
värderingen av de mera långsiktiga målsättningarna till årsbokslutet. 
 

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. 
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3.3  Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv 
I årsredovisningen framträder kommunens olika verksamheter endast genom 
en nämndsvis framställning. En systematisk redovisning till fullmäktige av 
kommunens verksamheter saknas i årsredovisningen och görs inte heller på 
annat sätt. 
För att visa på hur en verksamhetsredovisning skulle kunna se ut har vi låtit 
Ernst & Young göra en sammanställning på bas av SCB räkenskapsmaterial 
och de nyckeltal som sammanställs utifrån dessa, och som finns tillgängligt i 
Kommundatabasen och verktyget Webor - allt offentligt och tillgängligt för 
vem som helst. 
Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet 2011-02-15. 
 

Överväganden och ställningstaganden 
En viktig pusselbit i kommunstyrelsens redovisning till fullmäktige och med-
borgarna är hur kommunens olika verksamheter utvecklas över tiden och i 
relation till andra kommuner. Den saknas i dag. 
Vi ser gärna kommunstyrelsens kommentarer senast den 15 april. 
 
 

3.4  Organisation och styrning av kommunens IT-verksamhet 
Kommunstyrelsens organisation och styrning av IT-verksamheten har grans-
kats. Under 2009/2010 har IT verksamheten förändrats kraftigt.   
Mål och strategier: I juni 2009 fattade Kommunfullmäktige beslut om Ett IT: 

•  ”IT-ledning” ett centralt tjänstemannaorgan under Kommunstyrelsen, 
skapas för en gemensam styrmodell för kommunkoncernen   

•  ”IT-fabriken” en centralisering och effektivisering av driften där per-
sonal övergår från nämnderna till Kommunstyrelsen 

• Ny IT-vision och IT-strategi ges IT-ledning i uppdrag att ta fram 
 
Din IT-arbetsplats är ett annat förändringsprojekt beslutat i september 2009. 
Samtliga datorer i koncernen ska säljas och i stället hyrs IT-arbetsplatser in. 
 
Samverkan: Ett ”strategiskt IT-råd” skapas 2009 för samverkan mellan kom-
munerna i länet. Samarbetet med Ockelbo kommun utvidgas även till drift av 
personal- och lönesystem och ett allmänt ramavtal träffas mellan Gästrike-
kommunerna om utvidgad samverkan. En obudgeterad investering 11 mkr i 
en ny datorhall görs under 2010 (med i mål och ramar för 2011).  Avsikten är 
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att dels säkra elförsörjning och drift, dels skapa förutsättningar för att sälja 
tjänster till andra kommuner och landstinget. 
 
IT-/informationssäkerhet: IT-säkerhetshandboken har inte uppdaterats 
sedan februari 2007. Tillämpas dagens ISO-standard innebär det att riskana-
lyser, kontroller och ledningsinformationssystem ska finnas.  
Granskningen har lett till tre väsentliga iakttagelser: 

1. Fullmäktiges beslut 2009-06-15 ”att uppdra till IT Ledning att ta fram 
en IT-vision, ny verksamhetsbaserad IT-strategi och en gemensam IT-
policy med riktlinjer och principer” har inte verkställts. En upphand-
ling av dessa har avbrutits och enbart delstrategier för olika frågor 
har presenterats. En samlad bild saknas.  

2. Vid utökad försäljning av IT-tjänster geografiskt eller till andra offent-
liga verksamheter måste Kommunallagen och utvecklingen av kon-
kurrens- och upphandlingslagstiftning beaktas.  Idag bedrivs en verk-
samhet som till 23 % riktar sig till vad som enligt Lag om offentlig 
upphandling är externa parter. Strategiska beslut om IT-
verksamhetens inriktning, omfattning och organisation saknas.  

3. IT- och informationssäkerhetsfrågorna är organisatoriskt och resurs-
mässigt lågprioriterade inom Kommunledningskontoret. Kommunen 
saknar ett system för att kontrollera och säkerställa att standards ef-
terlevs. 

 
Överväganden och ställningstaganden 

Granskningsrapporten har hanterats av revisorskollegiet och föredragits i 
Kommunstyrelsen som också antog ett yttrande 2010-12-07. Yttrandet emot-
säger inte granskningens iakttagelser. 
 
Vi ser allvarligt på att en sammanhållen strategi inte presenterats för Kom-
munfullmäktige enligt beslutet. Formerna för kommunens samverkan med 
andra parter (helägda bolag, andra myndigheter och företag) måste klarläggas 
innan ytterligare steg tas i utvecklingen. 
En fristående IT-/informationssäkerhetsavdelning direkt under Kommunsty-
relsen/-direktören bör inrättas. 
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3.5  ”Din IT-arbetsplats” - upphandling, avtal och redovisning 
2009-09-28 fattade Kommunfullmäktige beslut om projektet ”Din IT-
arbetsplats”, som syftar till att ta fram en standard för samtliga IT-
arbetsplatser i kommunen och dess bolag.  
Ett led i projektet är att förvaltningar och bolag i fortsättningen ska hyra sina 
datorer (med kringutrustning inklusive support och service) av IT-
avdelningen, i stället för att själva äga sina datorer. IT-avdelningen i sin tur 
upphandlar och träffar centralt avtal om hyra av datorer och utrustning. 
Kommunkoncernens 9 700 datorer lämnas till leverantören och ersätts med 
nya, leasade datorer.  
 

Granskningen 
Vi har översiktligt granskat hur beslutet har verkställts och särskilt sett på 
upphandlingen och avtalet om datorerna. 
Upphandlingen gjordes i form av avrop av gällande avtal för inköp av datorer 
och avtal tecknades med ATEA. Vilket pris som skulle gälla vid försäljning av 
kommunens gamla datorpark reglerades inte. ATEA avgör ensidigt vad man 
vill betala för de utbytta datorerna.  
 
Av den ersättning som hittills betalats och som avser hälften av datorerna så 
har det genomsnittliga priset varit 200 kr per dator. I kommunens bokföring 
är det genomsnittlliga restvärdet 2 000 kr per dator. Affären får till följd att 
kommunen gör en realisationsförlust med 19,2 mnkr år 2010. 
Kostnaden för nedskrivning av värdet av de sålda datorerna fanns inte med i 
kalkylen för de besparingar som projektet skulle innebära, vilket gör kalkylen 
missvisande. Vinsten på 21 mnkr krymper därmed till 4 mnkr redan på kal-
kylstadiet. Vad det blir i verkligheten återstår att redovisa.  
 
De kommunala bolagens deltagande i projektet är otydligt. Fullmäktiges be-
slut har inte delgivits bolagen och några ägardirektiv har heller inte formule-
rats till bolagen. 
 

Överväganden och ställningstaganden 
Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet 2011-03-16. 
Vi finner stora brister i flera avseende både vad gäller beslutsunderlag, plane-
ring och genomförande av projektet. Det är särskilt graverande att upphand-
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lingen av datorer inte på något sätt tog hänsyn till den samtidiga försäljningen 
av de befintliga, cirka 10 000 datorerna med ett bokfört värde på 20 mnkr. 
 
En regelrätt upphandling, i stället för den valda genvägen över gamla ramav-
tal, hade från början givit en djupare genomlysning av och större stadga i pro-
jektet . 
Avtalsförhållandena är kritiska för framgången av det fortsatta arbetet. 
 
Vi emotser kommunstyrelsens kommentarer och synpunkter före den 15 april 
för att hinna behandlas innan revisionsberättelsen läggs för 2010. 
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