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K O M M U N R E V I S I O N E N  

   
Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22  

Tfn 026-17 80 00 

Vi har granskat verksamheten i kommunstyrelsen och nämnderna samt, i vår 
roll som utsedda revisorer och lekmannarevisorer, även verksamheten i 
kommunens företag. Granskningen har utförts enligt lagstiftning, god revi-
sionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 
 
Granskningsarbetets omfattning, inriktning och resultat redovisas i bilaga 1 
”Kommunrevisionens granskning 2011”, ur vilken vi särskilt vill lyfta fram:  
 
Dialog 
Formerna för en löpande dialog med Kommunfullmäktiges presidium och 
kommunledningen har under 2011 utvecklats, vilket vi ser som mycket posi-
tivt. 
 
Finansiella mål 
Av fem finansiella målsättningar för god ekonomisk hushållning uppnås de två 
som avser koncernen: soliditeten har ökat något och skuldsättningstaket tan-
geras. För kommunen uppnås inte resterande tre mål: 

• Nettokostnadsutvecklingen är snabbare än skatteintäktsutvecklingen 
över en 5-årsperiod 

• Resultatet är 0,1 % jämfört med budget 1,5 % och målet 2 %. 
• Nettoinvesteringarna för kommunens verksamheter är inte självfi-

nansierade över en 5-årsperiod 2011 (inte heller 2010 eller 2009).  
 
Nettokostnadsökningen 2011 blev 4,9 % varav 1,9 % är en avsättning för sa-
nering av deponi med 80 mnkr (2010 22 mnkr). Skatteintäktsökningen 2011 
stannade vid 3,5 %. Bilden är djupt oroande då nettokostnadsökningen även 
de närmaste åren förväntas överstiga ökningen i skatteintäkter. 
Sex nämnder visar underskott mot budget med sammanlagt 121,9 mnkr. Det 
är av mycket stor vikt för kommunens ekonomi att nämnderna lyckas skapa 
och behålla en god kostnadskontroll. 
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De omfattande investeringarna i bolagen innebär höga kapitaltjänstkostnader. 
I ett högre ränteläge riskerar även resultatnivåerna inom bolagssektorn att 
sjunka. Kommunens ekonomi kan snabbt bli mycket ansträngd om dessa ten-
denser fortsätter. 
 
Ledning, styrning och intern kontroll 
Vi har konstaterat att avtalen tecknade för genomförandet av det koncern-
övergripande projektet ”Din IT-arbetsplats” har allvarliga brister. Det avser 
omfattning, ansvarsfördelning mellan parterna och kommunens sanktions-
möjligheter.  
 
För att tillvarata kommunens ekonomiska intressen och tillgodose kvalitets-
krav i verksamheterna är genomarbetade affärsmässiga avtal väsentliga.   
Vi finner det anmärkningsvärt att Kommunstyrelsen i sitt svar till revisorerna 
hävdar att sanktioner i avtal är ålderdomliga och svåra att genomdriva. Kam-
markollegiet däremot betonar, i sina rekommendationer för upphandling 
2012, vikten av att klargöra vilka sanktioner som gäller när avtal inte efter-
levs.  
 
Positivt är att Kommunstyrelsen avsätter resurser i nästa upphandling för att 
förstärka beställarkompetensen tekniskt och juridiskt. 
 
Vi vill särskilt lyfta fram vikten av att beslut av principiell beskaffenhet och 
större vikt lyfts till Kommunfullmäktige för att avgöras i demokratisk ordning 
innan beslut tas i de kommunala bolagen.  
 
När beslut om policies, riktlinjer, ägardirektiv och enskilda ärenden tas, måste 
tydliggöras vilka delar av den komplexa kommunala organisationen som om-
fattas av beslutet.  
 
Komplexiteten i kommunens verksamhet ökar med delägda bolag, vilket stäl-
ler allt högre krav på Kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt.  
 
I delägda Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB har brister i besluts-
processen för ersättningar och bisysslor för ledningen, samt att arvoden inte 
följer kommunens praxis, tidigare konstaterats och påtalats. VD’s dubbla rol-
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ler har av styrelsen ansetts vara en risk för företaget. Detta till trots är den 
tänkta beslutsprocessen utsträckt till 2013. 
 
Rättvisande räkenskaper 
Vi kan inte uttala oss om den del av den sammanställda redovisningen som rör 
de delägda bolagen Svenska Kommunförsäkrings AB och Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB. Deras årsredovisningar för 2011 var vid under-
tecknandet av denna revisionsberättelse ännu inte fastställda av respektive 
styrelse. 
 
Årsredovisningen har, med reservation för vad som sagts i ovanstående 
stycke, upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god re-
dovisningssed.  De avvikelser som gjorts har angivits och motiverats. 
Det lagstadgade kravet på ett positivt resultat, ”balanskravet”, är uppfyllt.  
 
Vi tillstyrker: 

o att styrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet, samt  

o att årsredovisningen godkänns 
 
Revisionsberättelsen är upprättad av samtliga valda revisorer i Gävle kom-
mun. Tage Gardfjell har inte deltagit i revisionen av Barn- och ungdomsnämn-
den. Arne Övrelid har inte deltagit i revisionen av Utbildnings- och Arbets-
marknadsnämnden. 
 
Gävle 2012-04-26 
 
 
 
Ingemar Björklund         Gunilla de Maré  Rose Ericsson              
   
 
 
Tage Gardfjell   Nils Malmlöf                         Eric Thollin 
 
 
 
Arne Övrelid  


