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Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2011 
 

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/lekmannarevisionen 
 
Generellt konstateras att såväl delårsrapporten per 2011-08-31 som årsredo-
visningen för år 2011 är välgjorda vad gäller regelefterlevnad och tydlighet. Vi 
vill särskilt framhålla den strukturerade redovisningen av de i koncernen in-
gående enheterna och hur dessa summerar upp till koncernredovisningen, 
dock med reservation för att vid avgivandet av denna granskningsrapport 
förelåg inte, av respektive styrelse fastställda, årsredovisningar för Svenska 
Kommun Försäkrings AB och Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB. I 
dessa bolag har Gävle kommun ett direkt eller indirekt ägande överstigande 
20%. Nedan intagna kommentarer kan komma att kompletteras när dessa 
årsredovisningar föreligger. 
 
Nedan återges iakttagelser av formell och/eller materiell art:  
 
Nämnder 
 
Helhetsintrycket är gott vad gäller underlagens kvalitet. Det förkommer i någ-
ra fall att bilagor saknas samt att några visar differenser.  
 
Immateriella tillgångar är bokförda till 3 171 tkr. Vid analys konstateras att 
stora delar är att anse som inventarier. Rutinen bör ses över för att skapa en 
tydlighet mellan inblandade personer från beställning till reskontraföring. 
Delar av det som idag är tillgångsfört som immateriell tillgång borde tagits 
över driften direkt. 
 
Markbyggarna säger sig ha ett varulager – växthus – med bokfört värde 
195 tkr. Beloppet har varit oförändrat under flera år. Lagret sägs bestå av väx-
ter och lekparksutrustning. Något varulagerintyg i formell mening har inte 
upprättats. Vi ifrågasätter såväl lagrets existens som värde. Till detta kommer 
också frågan varför lagret, om det existerar, inte är bokfört hos Tekniska kon-
toret då det är de som ansvarar för gator och park. 
 
Lagerredovisningen för flygbränsle Gästrike airport bör uppgraderas enligt 
gällande regelverk för inventering. Hur ser den löpande redovisningen för 
flygbränsle ut? Ingående lager - försäljning – inköp – utgående lager. Vilket 
bränslepris används vid lagerredovisningen? 
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Kommunstyrelsen, IT, har bokfört ett belopp på 660 tkr som förutbetald kost-
nad. Beloppet avser vad IT anser sig ha betalat för mycket till Gävle Energi AB 
gällande nättjänster för november och december 2011. Gävle Energi AB har 
inte motsvarande skuld i sitt bokslut. Uppbokningen från kommunstyrelsens 
sida är inte förenlig med försiktighetsprincipen. Avstämningen mellan kom-
munen och Gävle Energi per bokslutsdagen torde heller inte balansera i kraft 
av den ensidiga bokningen. I årsredovisningen är beloppet korrigerat i den 
sammanställda redovisningen. 
  
Kommunen har en lånefordran på Bomhus Folkets Hus förening på 15 350 tkr. 
Enligt reversen är någon säkerhet inte ställd. Sett till låntagarens ekonomiska 
förhållanden är kommunens fordran kraftigt övervärderad i kommunens bok-
slut. 
 
Omvårdnadsnämnden har som kortfristig skuld ett kontoslag benämnt Anhö-
rigstöd. Skulden uppgick per 2011-12-31 till 3 003 tkr och bestod av medel 
från Socialstyrelsen samt gåvor från föreningar. Medlen är avsedda att använ-
das för socialnämndens lagstadgade skyldighet att erbjuda stöd för att under-
lätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller 
äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Enligt Om-
vårdnad Gävle finansierar medlen idag projektanställda som arbetar med att 
utveckla verksamheten för anhörigstöd. Det innebär bl a informationsinsatser, 
utveckling av webb-portal, att sprida arbetssättet från Villa Milbo till andra 
enheter och att utveckla Anhörigcenter. Medlen planeras räcka t o m 2013. 
Kostnaderna är idag på nivån 700 tkr per år. Vi konstaterar att Socialstyrelsen 
kommer att göra uppföljning av hur medlen används. 
 
Bygg & Miljö nämnden har i bokslutet per 31 december 2011 en skuld på 309 
tkr avseende Bidrag skrotbilskampanj 2007.  Under 2011 har 294 629,13 kro-
nor intäktsförts via bokföringsorder. Det framgår inte av underlaget på vilka 
grunder den intäktsföringen gjordes. När förväntas kampanjen avslutas?  
 
För de placerade medlen avseende pensioner utöver vad som tillförts Kom-
mungaranti, ursprungligen 100 mnkr, konstaterar vi att upplupen ränta per 
2011-12-31, 265 249 kronor, ej bokförts. 
 



  
 Sid 4 (8) 
 
 

   

 

   
 
 
 
 

Omvårdnadsnämnden har en upplupen intäkt avseende medel från Tillväxt-
verket. Beloppet avser fordran för perioden maj till och med september 2011. 
Finns något att fordra för resterande del av år 2011? 
 
Omvårdnadsnämndens förskottskassor (slag 1912) har intygats som invente-
rade av en person till beloppet 89 934 kronor. Av dessa finns underskrivna 
intyg (i kopia) motsvarande 16 000 kronor alternativt 16 209 kronor (ett in-
tyg hade flera olika belopp intygade). Handkassorna är under personligt an-
svar och skall med underskrift bekräftas av respektive kassaansvarig. Det är 
inte rimligt att någon annan ikläder sig ansvaret för kassorna, i detta fall upp-
gående till minst 73 725 kronor. Vi konstaterar också att en differens uppgå-
ende till 2 566 kronor sägs vara under utredning. Kassornas bokförda belopp 
per 2011-12-31 är alltså 92 500 kronor.  
 
Underlag i bokslutsdokumentationen saknas för slagen 2512 och 2514, leve-
rantörsskulder. Enligt huvudboken skall slag 2512 vara - 3 526 tkr och slag 
2514 vara – 198 892 tkr. Kommunen har under en följd av år haft problem att 
stämma av leverantörsskulderna mot leverantörsreskontran. Under 2010-
2011 gjordes en större utredning av differensen, men utan att hitta orsaken. 
Ett av problemen uppges vara att nuvarande ekonomisystem inte har en fun-
gerande avstämningsrapport. Den gamla differensen, uppgår enligt uppgift till 
ca 3,5 mkr. Att reglera differensen innebär en resultatförsämring för kommu-
nen.  
 
Bolag 
 
Gällande regelverk, normer och god redovisningssed är inte enhetliga mellan 
kommunal redovisning och aktiebolags redovisning. Årsredovisningarna för 
av kommunen hel- eller delägda bolag som ingår i kommunens samlade årsre-
dovisning måste därför, vad gäller räkenskapsdelen, till viss del omarbetas vid 
integreringen i kommunens sammanställda redovisning. 
 
Bolagens externa revisorer ansvarar för granskningen av följsamheten mot 
aktiebolagslag och god redovisningssed för aktiebolag. De förtroendevalda 
revisorerna har inom sitt uppdrag att granska att bolagen redovisas korrekt i 
kommunens sammanställda redovisning utifrån kommunallagen och kommu-
nal redovisningslag samt normeringarna från Rådet för kommunal redovis-
ning (RKR). 
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Gävle Vatten AB 
 
I granskningsrapporten avseende 2010 års årsredovisning skrev vi: Ett av 
Gävle Vatten AB skuldfört belopp om 23 500 tkr sägs i Gävle kommuns årsredo-
visning vara för ”att åtgärda brister i vattenkvalitén på Åbyvallen” och redovisas 
som en övrig långfristig skuld. I årsredovisningen för Gävle Vatten AB är belop-
pet också fört under långfristiga skulder men med beteckningen ”Avsättningar 
lång skuld”. I såväl Gävle kommuns som Gävle Vatten ABs årsredovisningar finns 
klassificeringsrubriken Avsättningar men den gjorda avsättningen är uppenbar-
ligen inte betraktad som en avsättning i dess rätta betydelse eftersom den bok-
förts som långfristig skuld. Det är revisionens uppfattning att ett överuttag skett 
från va-kollektivet och att den korrekta benämningen under respektive balans-
räknings långfristiga skulder skulle vara ”Skuld till va-kollektivet.” 
 
Vi konstaterar att beloppet kvarstår ograverat och med samma klassificering i 
årsredovisningen för 2011. Revisionens uppfattning att klassificeringen bör 
vara ”Skuld till va-kollektivet” kvarstår. 
 
Från och med bokslutet per 2011-12-31 redovisas årets överskott som en 
skuld till va-kollektivet. 
 
Måluppfyllelse 
Ett verkligt orosmoln är att Barn- och ungdomsnämndens mål för kunskaps-
nivån i grundskolan inte har uppnåtts. Andelen behöriga till gymnasieskolan 
har till och med sjunkit. Detta ligger inte i linje med Gävle kommuns övergri-
pande ambition ”Skolan först”. 
 
Socialnämndens mål inom ekonomiperspektivet har inte uppnåtts vilket i hu-
vudsak är relaterat till ökad kostnad för utbetalning av försörjningsstöd. En 
oroande utveckling. Målet att all personal ska ha av Socialtjänst Gävle fast-
ställd kompetens uppfylls inte. För två av ca 25 arbetsgrupper uppfylls inte 
kravet, vilket också noterades 2010. Det är angeläget att Socialtjänsten når 
detta mål för att ha god kvalitet i de tjänster som erbjuds brukarna.  
 
Omvårdnadsnämndens mål inom ekonomiperspektivet har inte uppfyllts, då 
utvecklingen av budgetramarna de två senaste åren ställt krav på anpassning 
av kostnaderna till nya förutsättningar, vilket nämnden inte lyckats med. En 
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annan delförklaring är ofinansierad verksamhet t ex de tillfälliga korttidsplat-
serna i Bomhus. 
När det gäller ekonomiperspektivet kan vi konstatera att kommunstyrelsen 
och vissa nämnder saknar en övergripande målformulering om god ekono-
misk hushållning och att verksamheten skall bedrivas inom tilldelad ram. Det 
innebär att redovisningen av måluppfyllelsen per nämnd i ekonomiperspekti-
vet inte blir jämförbar nämnderna emellan. Med tanke på den ekonomiska 
situationen vore det önskvärt att skapa förutsättningar för jämförbarhet. 
 
En sammanställning över de mål som graderats till 1 återfinns i bilaga 1. 
 
Markbyggarna, under Tekniska nämnden, särredovisas som en egen balans-
räkningsenhet. Verksamhetens omsättning år 2011 var 129,2 mnkr.  
 
Under kommunstyrelsen finns IT-avdelningen som på samma sätt som Mark-
byggarna intäktsfinansierar sin verksamhet. Omsättningen 2011 var 128,3 
mnkr och är alltså av samma omfattning som Markbyggarnas. I kommunpla-
nen särredovisas IT och stadshusservice som två intäktsfinansierade verk-
samheter med en egen resultatbudget. Att även särredovisa detta i årsredo-
visningen vore logiskt och skulle göra redovisningen av det ekonomiska utfal-
let för kommunstyrelsen tydligare. 
 

B. Är resultatet förenligt med de mål som fullmäktige beslu-
tat? 
 
De finansiella målen och verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning 
speglar kommunens ekonomiska ställning.  
 
Av fem finansiella målsättningar för god ekonomisk hushållning 2011 uppnås 
de två som avser koncernen: soliditeten och skuldsättningstaket. I budget 
2011 hade dock skuldsättningstaket höjts från 95 000 kr till 100 000 kr per 
innevånare.  
 
De mål som inte uppnås för kommunen är: 

• Nettokostnadsutvecklingen är snabbare än skatteintäktsutvecklingen 
över en 5-årsperiod, en ohållbar utveckling. 
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• Resultatmålet 2 % där utfallet blev 0,1 %. Budgeterat resultat för året 
var 1,5 %. 

• Nettoinvesteringarna för kommunens verksamheter är inte självfi-
nansierade över en 5-årsperiod. Målet nåddes inte heller 2009 och 
2010. Försäljningen av tomträtter är här skillnaden mellan 119 % och 
62 % självfinansiering för året 2011.  Intäkten från försäljningen av 
tomträtter är en engångsintäkt.  

 
Under 2010 ökade nettokostnaderna med 6,2 % medan skatteintäkterna en-
dast ökade med 4,6 %.  År 2011 är kostnadsutveckling visserligen lägre, 4,9 %, 
men intäktsökningen har sjunkit till 3,5 %. Den ohållbara tendensen kvarstår 
alltså, kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. 

 
Investeringstakten är fortsatt mycket hög vilket slår igenom i nyckeltalet själv-
finansieringsgrad. För den totala kommunkoncernen kan konstateras att må-
let för skuldsättningstaket per innevånare har höjts till 100 000 kr från 95 000 
kr 2010. Målet tangeras 2011. Soliditeten har ökat med 0,5 % jämfört med 
föregående år och uppgår till 30,7%.  
 
Sammantaget är trenden negativ för kommunen och kostnadskontrollen viktig 
med tanke på att skatteintäktsutvecklingen förutspås bli svag. Investerings-
takten är fortsättningsvis också hög, vilket är oroväckande. Investeringarna 
inom bolagssektorn genererar intäkter, men investeringarna inom den kom-
munala kärnverksamheten är en kostnadsbelastning som måste bäras ytterst 
av skatteintäkter. 
 
Bland kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning kan kon-
stateras att målet för omloppstiden för asfaltbeläggning av gator och vägar 
2011 var 30 år. Utfallet 2011 var 70 år, 2010 utfall 46 år, 2009 utfall 65 år. 
Målet har varit detsamma sedan lång tid och har alltså inte uppnåtts de tre 
senaste åren. 2006-2008 uppnåddes målet med hjälp av extra resurser avsatta 
för asfaltbeläggningsprogrammet. Målet 30 år torde vara satt för att inte i allt 
för stor utsträckning idka kapitalförstöring. Nämndens oförmåga att nå sitt 
eget satta mål bör analyseras. 
 
Målet för meritvärdet i grundskolan uppfylls inte. Vid dialogen med nämnden 
under hösten 2011 diskuterades måluppfyllelsen. Den är som helhet för låg 
när det gäller kunskapsnivån: antal elever som når målen i årskurs 5 och an-
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delen behöriga till gymnasieskolan ökar inte. Enligt ledningen är det stora 
skillnader mellan skolorna. Skillnader finns även mellan pojkar och flickor, där 
de senare har bättre resultat. En fjärdedel av eleverna saknar fullständiga be-
tyg i årskurs nio. 
 

C. Uppfyller kommunen det lagstadgade balanskravet? 
 
Balanskravet, det lagstadgade kravet på ett positivt resultat, är uppfyllt. Sam-
tidigt hade dock sex nämnder 2011 ett underskott mot budget med tillsam-
mans 121,6 mnkr. 
 
 
Eva Sundin   Per Mårsell 
Yrkesrevisor   Yrkesrevisor 
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