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1.  Revisionsarbetet 2011 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 
uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva 
ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på 
fullmäktiges uppdrag och därigenom också indirekt för medborgarna. 
 
Revisorerna granskar, bedömer och uttalar sig i den årliga revisionsberättel-
sen om styrelsens och nämndernas: 

• Verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredställande sätt 

• Räkenskaper är rättvisande 
• Interna kontroll är tillräcklig 

Revisorerna ger fullmäktige ett underlag för att bedöma om styrelsen och 
nämnderna kan ges fortsatt förtroende. 
 
Kommunens revisorer är också lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. 
Granskningsuppdraget gäller här om bolagets: 

• Verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredställande sätt 

• Interna kontroll är tillräcklig  
Här skriver revisorerna separata granskningsrapporter som ställs till bolags-
stämman som underlag för ansvarsprövning, men även bifogas till fullmäktige.  
 
Kommunens revisorer är även utsedda revisorer i stiftelser där separata 
granskningsrapporter också skrivs. 
 
Nedan redogörs för det arbete som Gävle kommuns revisorer genomfört un-
der 2011 samt slutsatser och ställningstaganden. 
 
Revisorerna i Gävle kommun 
 
 
 
Gunilla de Maré Gunilla Beckman Ljung 
Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 
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1.1 Dialog  
Kommunens revisorer har för 2011 haft som en övergripande målsättning att 
aktivt föra dialog med både Kommunfullmäktiges presidium och med de 
granskade verksamheterna. Syftet har varit att sprida kunskap om varför revi-
sionen finns och hur revisorerna i Gävle kommun arbetar. Dialogen ger också 
en direkt återkoppling till revisorerna med synpunkter från de granskade en-
heterna. 
 
Granskningsåret inleddes med en information i Kommunfullmäktige om 
Kommunrevisionen. Träffar har regelbundet hållits med Kommunfullmäktiges 
presidium för att informera om planer, pågående granskningsprojekt och fär-
diga rapporter. 
 
Regelbundna träffar har under 2011 också kommit till stånd med Kommun-
styrelsens ordförande och kommundirektören. Här har ett värdefullt utbyte av  
information om planerade insatser och pågående arbete skett. 
 
Under hösten 2011 och början av 2012 har samtliga nämnder besökts och 
kommunens revisorer har informerat om revisionens roll och arbete. Bola-
gens styrelser kommer att få samma information. 

1.2 Kommunens räkenskaper  
I Kommunallagen ges revisorerna uppdraget att granska: 

• Hur medborgarnas gemensamma resurser förvaltas 
• Hur den ekonomiska rapporteringen speglar kommunens, de enskilda 

nämndernas och bolagens ekonomi 
• Hur årsredovisningen återger den totala bilden inklusive delägd verk-

samhet, kommunalförbund och stiftelser 
 
En granskning av Finansförvaltningen som hanterar kommunens lån, förmed-
lade lån till bolagen samt utlåning till externa parter beslutades 2011 och har 
inletts under början av 2012. Syftet är att säkerställa att den interna kontrol-
len är god och att finanspolicy samt internbanksinstruktion följs. 
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1.2.1 Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 
Revisorerna har granskat om årsredovisningen respektive delårsrapporten:  

 
Upprättats enligt gällande regelverk, normer och god redovisningssed? 
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 ägande överstigande 20 %. 
 
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. 
 
Är resultatet förenligt med de mål som fullmäktige beslutat? 
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 ökar något och skuldsättningstaket är 
inte passerat. 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. 

• 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 heller inte 2009 och 
2010. Försäljningen av tomträtter är här skillnaden mellan 119 % och 
62 % självfinansiering för året 2011. Framåt kommer det att vara än 
svårare att nå målet. Intäkten från försäljningen av tomträtter är en 
engångsintäkt.   
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Revisorerna konstaterar att kostnadsutvecklingen är oroväckande. Sett över 
en femårsperiod är kostnadsökningen 5,9 % mot intäktsökningen 4,5 %.  
 
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 ytterst måste bäras 
av skatteintäkter. 
 
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
I årsredovisningen finns en mycket kortfattad beskrivning av utfallet av verk-
samhetsmålen för god ekonomisk hushållning. 
 
Målet för omloppstiden för asfaltbeläggning av gator och vägar 2011 var 30 år. 
Utfallet 2011 var 70 år, 2010 var utfallet 46 år och 2009 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 asfaltbe-
läggningsprogrammet. 
 
Målet för meritvärdet i grundskolan uppfylls inte. Vid dialogen med revisorer-
na 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-
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. 
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Uppfyller kommunen det lagstadgade balanskravet? 
Balanskravet, det lagstadgade kravet på ett positivt resultat, är uppfyllt, men 
sex nämnder hade 2011 ett underskott mot budget med tillsammans 121,6 
mnkr. 

1.2.3 Intyg enligt transparenslagen (Lag om finansiella förbindel-
ser) 
EU-kommissionen utövar tillsyn över att medlemsstaterna följer EU:s stats-
stödsregler. Konkurrensverket utövar tillsyn över att lagen följs i Sverige.  
 
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. 

1.3  Kommunstyrelsens övergripande ansvar 
Styrelsen ansvarar för redovisningen av kommunens resultat både i ekono-
miska termer, måluppfyllelse och väsentliga händelser. I styrelsens ansvar 
ligger dessutom att leda och samordna beredningen av fullmäktiges ärenden.  
Kommunstyrelsen har också en uppsiktsplikt för all verksamhet oavsett orga-
nisationsform. 
 
Ny företagspolicy – ägarroll och ansvarsprövning 

Kommunstyrelsens samordnings- och uppsiktsroll berör inte bara nämnderna 
utan även de övriga organ som kommunen har ägarintressen i. Revisorerna 
har beretts tillfälle att yttra sig i ett remissförfarande och har framfört följan-
de: 
 
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. 
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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. 
 
För att relevanta direktiv skall kunna ges till ombudet måste aktiebolaget vara 
reviderat, av styrelsen undertecknad årsredovisning och av revisorn under-
tecknas revisionsberättelse och av lekmannarevisorerna undertecknad 
granskningsrapport måste alltså föreligga.  
 
I det fall revisorn i revisionsberättelse avstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen, del 
av styrelsen och/eller verkställande direktören kan kommunfullmäktige ändå 
välja att ge ombudet direktivet att på bolagsstämman för aktiebolaget bevilja 
ansvarsfrihet. Likaså kan kommunfullmäktige ge ombudet direktivet att av-
styrka ansvarsfrihet även om revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt an-
svarsfrihet.  
 
Det måste klargöras att tillstyrkande eller avstyrkande av resultaträkning, 
balansräkning, resultatdisposition samt ansvarsfrihet för verkställande direk-
tören samt hela eller delar av styrelsen endast kan ske på aktiebolagets bo-
lagsstämma för att bli bindande för bolaget. 
 
Policies, riktlinjer och ägardirektiv 

I Gävle kommun finns en mängd styrdokument: policies, riktlinjer och ägardi-
rektiv. Dessa har beslutats vid olika tidpunkter, ibland i Kommunfullmäktige, 
ibland i Kommunstyrelsen, i vissa fall enbart varit ett informationsärende utan 
formellt beslut. 
 
Med den komplexa organisation som kommunen idag har, blir det nödvändigt 
att tydliggöra för vilka enheter en policy eller riktlinjer/regelverk ska gälla. 
Att beslut fattade i Kommunfullmäktige avser nämndsorganisationen är givet, 
men för att det ska gälla även helägda bolag krävs att beslutet formuleras som 
ett ägardirektiv. För delägda bolag blir det ännu mer väsentligt att tydliggöra 
om bolaget eller kommunala företrädare i bolaget omfattas av beslutet. 
 
Att beslut som ska omfatta hela eller större delen av organisationen fattas i 
Kommunfullmäktige är logiskt. Dessa styrdokument ska också vara tillgängli-
ga för alla via intranätet så länge de är giltiga. 
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Ej verkställda biståndsbeslut  
På en punkt kräver lagstiftningen en särskild redovisning av en specifik del av 
kommunens verksamhet, ej verkställda biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen 
(SOL)och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
Det åligger de kommunala revisorerna att särskilt följa de fall där kommunen 
inte inom rimlig tid verkställer gynnande biståndsbeslut enligt SOL och LSS. 
Dessa är inte möjliga att överklaga för den enskilde. Kommunen kan dömas till 
viten om de gynnande biståndsbesluten inte verkställs. 
 
En kortfattad statistik presenteras från Socialnämnden till Kommunfullmäkti-
ge. Omvårdnadsnämnden presenterar sin statistik med en beskrivande analys. 
Kommunstyrelsen lägger inte till någon egen analys i denna redovisning kvar-
talsvis till Kommunfullmäktige. 
 
Två huvudsakliga områden finns där verkställandet är ett problem. Det ena är 
Socialnämndens svårigheter att få fram kontaktfamiljer/-personer motsva-
rande det behov och de beslut som finns. 
 
För Omvårdnadsnämnden är huvudproblemet att kön till LSS-boenden kvar-
står trots utbyggnad. Upphandling måste göras från kommunen för denna typ 
av tjänst från AB Gavlegårdarna fr o m 2011 enligt den nya lagstiftningen för 
allmännyttan. Enbart en investeringsplanering i samband med budgetproces-
sen är inte tillräcklig. Enligt Gavlegårdarna finns en samstämmighet med Om-
vårdnadsnämnden hur processen ska gå till.  
 
Av statistiken från Omvårdnadsnämnden per 2011-12-31 kan utläsas att 25 
personer hade väntat mer än tre månader på ett särskilt boende enligt LSS. Av 
dessa hade 12 fått erbjudanden men tackat nej. En person väntade på ett sär-
skilt boende enligt SOL. Totalt 26 personer i kö, vilket är en ökning med 53 % 
sedan förra årsskiftet. 
 
Viten har utdömts för vissa ej verkställda beslut, men när personer faktiskt 
fått erbjudanden och tackat nej leder det normalt sett inte till viten. Under 
2011 har Omvårdnadsnämnden betalat 10 000 kr i viten till Socialstyrelsen. 
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1.3.1  Kommunstyrelsens egen förvaltning  
 
Bland Kommunstyrelsens egna verksamheter finns IT-avdelningen. Den är en 
intern serviceenhet som säljer sina tjänster till nämnder, kommunens bolag, 
kommunalförbund, Ockelbo kommun m fl.  
 
På samma sätt som Markbyggarna intäktsfinansierar IT-avdelningen sin verk-
samhet. Omsättningen 2011 var 128,3 mnkr och är alltså av samma omfatt-
ning som Markbyggarnas. I kommunplanen särredovisas IT och stadshusser-
vice som två intäktsfinansierade verksamheter med en egen resultatbudget. 
Att även särredovisa detta i årsredovisningen vore logiskt och skulle göra re-
dovisningen av det ekonomiska utfallet för Kommunstyrelsen tydligare. 
 
”Din IT-arbetsplats” - upphandling, avtal och redovisning 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens informations- 
och kommunikationstekniska system. Kommunfullmäktige fattade september 
2009 beslut om projektet ”Din IT-arbetsplats”, en ny standard för samtliga IT-
arbetsplatser i kommunkoncernen. Det innebar att kommunen hyr utrustning 
istället för att äga. Projektet innebar också ett byte av teknisk plattform. 
 
Totalt har ca 12 000 nya hyrda datorer successivt installerats i nätverket. Pro-
jektet har drabbats av tekniska komplikationer som gjort att utrullningen av 
nya datorer helt avstannat under en längre period. Funktionaliteten för an-
vändarna hade stora brister initialt.  
 
IT-avdelningen har träffat centrala avtal om hyra av IT-arbetsplatser (ur-
sprunglig kreditram 80 mkr), servrar, programvaror och konsulttjänster för 
att genomföra projektet. Befintliga ramavtal fanns via Inköp Gävleborg för köp 
av PC och för konsulttjänster. Någon separat upphandling genomfördes inte.  
 
Två rapporter har gjorts. En fördjupad granskning av avtalen för genomföran-
det av projektet genomfördes 2011. Syftet var att belysa om tecknade avtal 
motsvarar det koncept som presenterats vid beslutstillfället, d v s huvudsakli-
gen ett tjänsteköp och inte hårdvaruköp samt om avtalen ur ett redovisnings-
perspektiv var hyra eller leasing. Syftet var också att verifiera om tecknade 
avtal gav kommunen möjlighet till ersättning för bristande funktionalitet.  
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Kommunrevisionen upphandlade en jurist från PwC med IT-avtal som specia-
litet. PwC anlitade Advokatfirman Cederquist som kompletterande expertis.  
 
Granskningen visar att hyresavtalen reglerar endast hyra av hårdvara och 
nämner inte tjänsteinnehållet. De är ur ett redovisningsperspektiv hyra (inte 
leasing).  
 
Granskningen påvisar allvarliga brister i ingångna avtal vad avser vad avtalen 
omfattar, ansvarsfördelningen mellan parterna och kommunens sanktions-
möjligheter.  
 
Citerat ur PwC’s rapport: 
”En beställare av tjänster i allmänhet och av IT-tjänster i synnerhet bör i avtal 
reglera precis vad man beställt, när man kan förvänta sig att få det levererat, 
vad det kommer att kosta och vad man annars har för rättigheter gentemot 
leverantören.”  
 
”Avtalen saknar i stort sanktionsmöjligheter. Det får anses vara anmärknings-
värt med tanke på ordersumma och omfattning.” 
 
Citerat ur bilaga till PwC’s rapport (Advokatfirman Cederquist): 
”I tillägg är avtalen i materiellt hänseende överlag bristfälliga, då det som regel 
saknas tydlig beskrivning av vad parterna avtalat om och vilken ansvarsfördel-
ning som ska gälla mellan parterna. Parterna har också i något fall valt att hän-
visa till standardavtal som inte alls är lämpade för det avtal till vilket de är bi-
lagda.”  
 
Revisorerna har haft en dialog med Kommunstyrelsen med anledning av de 
konstaterade bristerna i avtalen. Revisorerna har ställt frågor om hur avtalen 
tagit fram och om avtalsjurist respektive sakkunnig inom IT-upphandling 
granskat avtalen före undertecknande.  Uppföljning av kostnader i projektet 
Din IT-arbetsplats har också efterfrågats. 
 
Kommunrevisionens slutsatser och ställningstagande 
 
Vid starten av projektet Din IT-arbetsplats har inte någon separat upphand-
ling gjorts. Befintliga ramavtal tecknade av Inköp Gävleborg var skrivna ut-
ifrån att kommunen skulle köpa IT-utrustning. Endast i anbudsförfrågan från 
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Inköp Gävleborg nämndes hyralternativet som en option och då enbart för 
Gävle kommun. Kommunen utnyttjade denna option i den ursprungliga an-
budsförfrågan och genomförde själva en förnyad konkurrensutsättning. 
 
Avtalen som rörde hyra av IT-utrustning har inte undertecknats av Inköp Gäv-
leborg för kommunens räkning, utan av firmatecknare under Kommunstyrel-
sen. I Kommunstyrelsen svar konstateras att sakkunniga inom avtalsjuridik 
inte anlitats innan avtalen undertecknades.   
 
Granskningen påvisar allvarliga brister i ingångna avtal vad avser vad avtalen 
omfattar, ansvarsfördelningen mellan parterna och kommunens sanktions-
möjligheter. I svaret från Kommunstyrelsen hävdas att sanktioner är en något 
ålderdomlig väg att gå och svårt att faktiskt genomdriva.  
 
Här noterar revisorerna att Kammarkollegiets upphandlingsstöd i sina råd till 
myndigheter för upphandling enligt LOU 2012-03-02, sid 76, skriver: 
”Ett av de viktigaste medlen som myndigheter har för att hantera inträffade 
avvikelser är de sanktionsmöjligheter som finns i kontraktet. Kontraktet förlorar 
sitt syfte om de avtalade sanktionsmöjligheterna inte används.” 
Naturligtvis börjar man med en dialog, möjlighet till rättelse och prisavdrag 
innan krav ställs på vite, att inte förlänga/häva kontrakt och slutligen begära 
skadestånd. Att ha sådana klausuler inskrivna i kommunens avtal är inte ål-
derdomligt utan affärsmässigt och god ekonomisk hushållning.  
 
I svaret till revisorerna konstaterar Kommunstyrelsen att de och Inköp Gävle-
borg bedömt att nästa ramavtalsupphandling inom IT (data, telefoni och tjäns-
ter) är så tekniskt såväl som juridiskt komplicerad att utomstående IT-
upphandlingskompetens behöver anlitas. Kommunstyrelsen beslutade också 
2012-04-10 att avsätta 280 000 kronor ur anslaget för oförutsedda behov för 
detta.  Revisorerna ser mycket positivt på att de framförda synpunkterna på 
detta sätt beaktas. 
 
När det gäller den ekonomiska redovisningen av Din IT-arbetsplats kan kon-
stateras att den inte ger en rättvisande bild. Idag särredovisas endast konsult-
kostnader och vissa lokalhyror. Kostnader för intern arbetstid och framförallt 
hyror av datorerna finns inte med. Inte heller redovisas hyresintäkterna från 
nämnder och bolag m fl. Att göra en bedömning av den sammanlagda ekono-
min i projektet för IT-avdelningen är därför inte möjlig.  
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I den ursprungliga kalkylen vid beslutet fanns en vinst på drygt 20 mnkr för 
genomförandet av Din IT-arbetsplats. Realisationsförlusten på 19,2 mnkr som 
fanns med i bokslutet för 2010 men inte i kalkylen, raderade i princip ut 
vinsten. Bristerna i redovisningen gör det omöjligt att utvärdera projektet i 
ekonomiska termer. 

1.4 Nämnds- och bolagsövergripande granskning 
 
Avtalsenkät 
Under hösten 2011 genomfördes en enkät i kommunens alla nämnder och 
helägda bolag. Detta för att i ett första steg få en övergripande bild av hur den 
interna kontrollen i hanteringen av inköpsavtal, entreprenadavtal, externa 
hyresavtal och sponsringsavtal såg ut.  
 
I enkäten ställdes frågor om hur beslut fattas om vem som har rätt att teckna 
avtal, om register över avtal finns och rutiner för hantering/uppföljning. Frå-
gor kring kvalitetssäkring innan avtal tecknas av jurister eller sakkunniga in-
gick också i enkäten. Uppföljningen av ramavtal tecknade av Inköp Gävleborg 
var också något som nämnder och bolag fick besvara frågor kring.  
 
Kommunallagen ställer krav på att kommunen säkerställer rätt till kontroll 
och insyn i verksamheter som läggs ut på entreprenad, vilket också ingick i 
enkäten. Även revisorernas rätt till insyn för granskning av måluppfyllelse och 
effekter för medborgarna enligt Kommunallagen följdes upp. 
 
Under 2012 kommer resultatet av enkäten att presenteras tillsammans med 
en granskning av ett stickprov av avtal och fakturor kopplade till dessa hos 
nämnderna. Uppföljningens inriktning för bolagssektorn är ännu inte beslu-
tad. 
 
Ensamkommande flyktingbarn 
De senaste åren har antalet ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i 
Sverige ökat kraftigt. Till gruppen räknas barn under 18 år som kommit utan 
anhörig. Kommunen ansvarar för att barnen får det boende, den omvårdnad 
och den skolgång som de behöver. Landstinget ansvarar för att, i samma om-
fattning som barn som är bosatta inom landstinget, ge barnen den vård de 
behöver, såväl den psykiska som den fysiska.  
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Revisorerna i Sandvikens, Söderhamns och Gävles kommuner samt Lands-
tinget Gävleborg har med hjälp av konsulter från PwC granskat verksamheten.  
Vår revisionella bedömning är att samtliga granskade kommuner och lands-
tinget i huvudsak bedriver en ändamålsenlig verksamhet för de ensamkom-
mande flyktingbarnen. Revisorerna vill särskilt peka på vikten av samverkan 
mellan kommuner och landsting för vården av de ensamkommande flykting-
barnen. 

Gävle: Granskningen berörde Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Barn- 
och Ungdomsnämnden samt Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden. Med 
anledning av rapporten ställde revisorerna kompletterande frågor till samtliga 
berörda nämnder. Svaren visar att: 
 
Skolorna kan erbjuda möjligheter för ensamkommande flyktingbarn att läsa 
svenska och engelska i snabbare takt genom individuella studieplaner och att 
utnyttja de timmar som finns för speciella val och undervisning under lov. 
 
En fråga av speciellt intresse är hur rutiner och ansvarsfördelning ser ut när 
det gäller ensamkommande flyktingbarn som försvinner från sitt boende. Det 
händer oftast vid avvisningsbeslut, men i riket har konstaterats att barn även 
försvinner av andra orsaker och kan vara utsatta för brott. Här ger Social-
nämnden och Överförmyndarnämnden motstridiga svar. Frågan kan hanteras 
olika beroende på om det är kommunens eget boende eller om det är ett fri-
stående HVB. 
 
En kontakt som har tagits med Socialstyrelsen för att klargöra vilket ansvar 
respektive myndighet har (Migrationsverket, kommunens socialtjänst och god 
man/särskilt förordnad vårdnadshavare) visar att just denna fråga inte är 
uttryckligen reglerad. Ett stöd- och vägledningsdokument är under framta-
gande under våren 2012 för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika 
aktörer.  
 
Det är viktigt när klara direktiv saknas, att detta då tydliggörs mellan Social-
nämnden och Överförmyndarnämnden. Om ensamkommande flyktingbarn 
placeras i externa hem för vård och boende vid platsbrist i kommunens egen 
verksamhet, är det extra viktigt att ansvarsfrågan är löst. Frågan kommer att 
följas upp med respektive nämnd under 2012. 
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1.5 Enskilda nämnders och företagsstyrelsers ansvar 
 
Omvårdnadsnämnden 
Nämnden prognostiserade tidigt under 2011 ett stort underskott, -70 mnkr. 
Revisorerna har under augusti 2011 och januari 2012 träffat ordförande och 
förvaltningschef för en dialog om situationen och vilka åtgärder som vidtagits. 
Slutresultatet för året blev – 52,7 mnkr.  
 
Nämnden hade för 2011 en budget där inte hela besparingskravet fördelats ut 
i organisationen. Till viss del (20 mnkr) berodde underskottet på utökat antal 
korttidsplatser i Bomhus, vilka var obudgeterade.  
 
Revisionen har i tidigare granskningar konstaterat att Omvårdnadsnämnden i 
vissa verksamheter har ett högt kostnadsläge. Detta kommenterades från led-
ningen med att nämnden har följande faktorer som påverkar snittpriser: 

- Högt löneläge – kommunen har medvetet arbetat med arbetsvärdering 
och att höja lönerna inom kvinnodominerade grupper 

- Avtal (LSS, lokalt jouravtal) 
- Förkortad arbetstid 
- Hyreskostnader – nybyggnationer ger högre kostnader 

Ledningen kommenterar också att man, i förhållande till andra kommuner 
man jämför sig med, har färre platser för geriatrik inom landstinget här och 
andra villkor för hjälpmedel. Boendestrukturen ser annorlunda ut – här behö-
ver andra boendeformer utvecklas. 

 
En extern konsult gjorde under hösten 2011 en utredning över hur ekonomi-
styrningen i nämndens verksamhet fungerade. Kostnadsökningstakten har 
enligt förvaltningsledningen dämpats. Budgeten för 2012 är utfördelad i orga-
nisationen och besparingskraven tydliggjorda på lägsta nivå.  
 
Den bristande måluppfyllelsen i kundnöjdhet och när det gäller utbyggnad av 
LSS-boenden diskuterades också vid dialogmötena. 
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Barn- och Ungdomsnämnden 
Nämnden aviserade ett underskott och revisorerna har under hösten 2011 
haft ett möte med ordförande och förvaltningschef. Dialogen gällde den eko-
nomiska situationen och vilka åtgärder som vidtagits. Årets resultat blev – 9,4 
mnkr.  
 
Antalet barn i förskolan var 75 fler än vad som var finansierat i ramen från 
Kommunfullmäktige. Ramen minskade 2011 med 34 mnkr. Grundskolan har 
inte lyckats genomföra besparingar i den omfattning som skulle behövts för 
att balansera ekonomin. Konkurrens finns i högre grad från friskolor där 20 % 
av eleverna i kommunen går idag, mot ca 10 % i riket. Det innebar för 2011 att 
ca 300 mnkr går till elever i friskolor. 
 
Vid dialogen med revisorerna diskuterades också måluppfyllelsen. Den är som 
helhet för låg när det gäller kunskapsnivån: antal elever som når målen i 
årskurs 5 och andelen 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 betyg. Nya behörighetskrav till gymnasiet med krav på godkända 
betyg i 8 eller 12 ämnen ställer större krav på grundskolan. 
 
Socialnämnden 
Socialnämnden aviserade tidigt under 2011 ett underskott i nivån 20 mnkr. 
Under rådande lågkonjunktur är nämndens ekonomi ansträngd med snabbt 
ökande försörjningsstöd. Dialogmötet mellan ledningen och revisorerna under 
hösten 2011 berörde detta, men även andra delar i verksamheten.  
 
Budget för 2011 låg på 357,7 mnkr, medan utfallet för 2010 låg på 352 mnkr. 
Det slutliga budgetutfallet för 2011 blev -27,3 mnkr. 
 
Trender i verksamheten är att aktualiseringarna ökar, vilket indikerar att an-
tal utredningar och insatser också blir fler. Ungdomskullarna är stora nu vilket 
även påverkar Socialnämnden. Antal placeringsdygn visar en svagt ökande 
trend. Man försöker styra placeringarna till egna familjehem. Enligt nationella 
riktlinjer är de att föredra och de är också ekonomiskt fördelaktigare. Nämn-
den har sökt utvecklingsmedel från Kommunstyrelsen för att utveckla egna 
familjehem.  
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För vuxna har man lyckats med placeringar i egna familjehem i högre ut-
sträckning än för ungdomar.  
Antal hushåll som får socialbidrag ökar och som en naturlig följd även utbetalt 
försörjningsstöd. Antal personer med långvarigt stödbehov ökar. Det är mes-
tadels män med dålig utbildningsbakgrund och/eller språksvårigheter. Kort-
variga stödbehov är relativt stabilt i antal personer under de senaste åren. 
Jämfört med andra kommuner har Gävle ett förhållandevis lågt försörjnings-
stöd. Det beror på ett unikt samarbete mellan Socialtjänsten, Arbetsförmed-
lingen och Utbildning & Arbete.  
 
Tekniska nämnden 
Revisorernas dialog under hösten med ordförande och förvaltningschef gällde 
dels underskottet som aviserades, men berörde även den kommande omorga-
nisationen av förvaltningen. 
 
Årets budgetutfall 2011 blev -27,2 mnkr. De stora överdragen ligger på vin-
terväghållning – 25 mnkr, kollektivtrafik -6,6 mnkr. Överskott visar bl a kapi-
taltjänstkostnaderna + 6 mnkr. 
 
Den åtgärdsplan som redovisades vid dialogen med revisorerna gällde fram-
förallt vinterväghållningen. Avsikten var att ta betalt för snötippning, förstär-
ka den ekonomiska uppföljningen (kostnader på rätt månad och år), utökad 
arbetsledning från Tekniska kontoret som beställare gentemot Markbyggarna 
som utförare, GPS-sändare på alla fordon och koppling till faktureringssyste-
met.  
 
När det gällde omorganisationen framkom att Tekniska nämnden får ta per-
sonalansvaret för den nya förvaltningen. Markbyggarna är tänkta att vara kvar 
i nuvarande form. När det gäller upphandling sköter Inköp Gävleborg idag allt 
formellt gällande avtalsentreprenader. 
 
Måluppfyllelseproblemet för Tekniska nämnden är i första hand omloppstiden 
för asfaltbeläggningar som inte ska överstiga 30 år. I bokslutet redovisar man 
en omloppstid på 70 år.  
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Gävle Stadshus AB 
I en revisionsrapport till bolaget i april 2010 redogjordes i detalj för uppkoms-
ten och konstruktionen av det villkorade aktieägartillskottet till AB Furu-
viksparken och det vitesåtagande som Furuvik Management 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.  
 
I revisionsrapport av 8 november 2011 ställde revisionen två frågor till styrel-
sen för Gävle Stadshus AB: 

1. Varför underlät man att åberopa vitesklausulen inför försäljningen av 
AB Furuviksparken 2010-07-01? 

2. Anser sig styrelsen ha fått tillräckliga beslutsunderlag för sitt ställ-
ningstagande vid mötet 2010-07-01? 

 
Styrelsen tillsatte en utredning vars syfte bland annat var att ge underlag för 
styrelsens svar till revisorerna på de två frågorna. Den 20 februari 2012 pre-
senterades utredningen på Gävle Stadshus ABs styrelsemöte. Vid styrelsemö-
tet den 16 april 2012 beslutades om ett svar på revisionens frågor från no-
vember 2011. Två av styrelsens ledamöter reserverade sig mot beslutet. 
 
Revisionen konstaterar att svaret från den oeniga styrelsen inte ändrar revi-
sionens ståndpunkt att Gävle Stadshus ABs styrelse inte hade ett komplett 
underlag för sitt beslut den 1 juli 2010 samt att beslutet var till ekonomisk 
skada för Gävle Stadshus AB och därmed indirekt också för medborgarna. 
 
Om revisionens rapport från april 2010 behandlats i styrelsen hade styrelsens 
ledamöter haft ett komplett underlag inför beslutet om eftergift av aktieägar-
tillskottet. 

 
Gävle Energi AB 
Bolaget har inte levererat resultat i enlighet med kommunfullmäktiges inten-
tioner. Orsakerna är i huvudsak att hänföra till omständigheter utanför bola-
gets kontroll, väder – myndighetsbeslut – uppskjutna investeringar m fl. 
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Investeringen i det hälftenägda bolaget Bomhus Energi AB fortgår enligt plan. 
Revisorerna har fått värdefull information om projektet på plats. Idrifttagning 
beräknas ske i början av 2013. En ansökan om att få beskatta bolaget i kom-
mission har beviljats av Skatteverket. Det innebär att 50 % av Bomhus Energi 
ABs verksamhet skattemässigt kommer att redovisas direkt i Gävle Energi AB. 
 
Gävle Hamn AB 
Bolaget är inne i ett intensivt investeringsskede som till del fördröjs av avvak-
tan på besked från regeringen gällande Gävle Hamns möjligheter att förskotte-
ra kommande statsbidrag för muddring av inseglingsrännan. 
 
En viss osäkerhet råder gällande kommande hyresintäkter för bolagets berg-
rum för lagring av olja. Bolagets stuveriverksamhet har haft en kraftig tillväxt 
och genererar betydande överskott. 
 
AB Gavlegårdarna 
Bolaget visade ett resultat på 23,5 mnkr att jämföra med avkastningskravet 23 
mnkr. För år 2012 är avkastningskravet satt till 35 mnkr. Gavlegårdarna har 
en mycket låg vakansgrad. Under året har inflyttning skett i Fullriggaren på 
Gävle Strand. I samband med idrifttagningen skrevs fastigheten ner med 25 
mnkr. Fastigheten Klockstapeln (Socialförvaltningen) har sålts till Gavlefastig-
heter Gävle kommun AB. Den planerade upprustningen av Östra Sätra har 
försenats bland annat på grund av osäkerheter kring effekterna av Allvillere-
gelverket. 

 
Gavlefastigheter Gävle kommun AB 
Under året avyttrades Fogden med en realisationsvinst på 5,6 mnkr. Fastighe-
ten Klockstapeln förvärvades från AB Gavlegårdarna. Uppfinnaren är fullt ut-
hyrd. Bolaget har en mycket låg vakansgrad. Det strategiska arbetet med 
energieffektivisering, likväl som arbetet för minskad skadegörelse, har fortsatt 
varit lyckosamt. Viktiga frågor under 2012 är omräkningen av hyror för kom-
munens verksamhetslokaler samt försäljningsplanen för Fjärran Höjderbadet. 
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Furuvik Fastigheter AB 
Granskningen år 2010 visade att bolaget inte belastats med samtliga, bolaget 
tillhöriga kostnader. Den fördjupade granskning som angavs i granskningsbe-
rättelsen för år 2010 gjordes planenligt under räkenskapsåret 2011. Gransk-
ningen visade att privatägt aktiebolag stått för kostnader för resor som rätte-
ligen skulle ha belastat Furuvik Fastigheter AB. Revisionen konstaterade att 
förfarandet stod i strid med Gävle kommuns riktlinjer mot mutor och korrup-
tion. En revisionsrapport i ärendet ställdes till Kommunstyrelsen. 
 
Under året sålde Gävle Stadshus AB sitt innehav i bolaget. Efter det att försälj-
ningen genomförts fakturerades Furuvik Fastigheter AB de kostnader revisio-
nen tidigare påtalat skulle ha belastat bolaget från början.  
 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 
Lekmannarevisorerna från båda ägarkommunerna, Gävle och Sundsvall, skrev 
gemensamt i sin granskningsrapport för 2010: 

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. 

 
Lekmannarevisorn i Svenska Kommunförsäkrings AB har också uppmärk-
sammat det dubbla VD-skapet i 2010 års granskningsrapport. 
Revisionen konstaterar att verkställande direktören fortsatt innehar, och er-
sätts för, två VD-poster. Styrelsen i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings 
AB har under 2011 lyft ärendet i så motto att man beslutat utreda bolagets 
(såväl som Svenska Kommun Försäkrings ABs) behov av ledningskompetens. 
VD har av styrelsen fått i uppdrag att visa hur bolaget kan påbörja ett genera-
tionsskifte på VD-posten. Beslut väntas tas på höstmötet 2012. Styrelsens ord-
förande har uppdraget att efter vårmötet 2012 se över VD ersättningar utifrån 
arbetsfördelning och andra förutsättningar. 
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Revisionen finner det anmärkningsvärt att processen, att tillrättalägga denna 
mycket kraftiga avvikelse från gängse ersättningspolicy och arbetsbelastning, 
ska vara så utdragen i tid, särskilt i ljuset av att styrelsen i protokoll beskrivit 
VDs arbetsbelastning som en risk för företaget. 
 
Gästrike/Gävle Vatten AB 
Revisionen har i såväl granskningsberättelserna som i en promemoria till re-
spektive styrelse påtalat iakttagna brister i administrationen. Bristerna består  
av dröjsmål med uppbörder och svårigheter i att verifiera avtalade kostnads-
fördelningar mellan bolagen. Under början av år 2012 har förändringar i den 
administrativa organisationen gjorts för komma till rätta med bristerna. 
Från och med bokslutet 2011-12-31 tillämpar bolagen principen att överskott 
är en skuld till VA-kollektivet.  

 
Nämnder/styrelser i övrigt 
De auktoriserade revisorernas revisionsberättelser för de kommunala bolagen 
är i huvudsak så kallade ”rena” revisionsberättelser utan några anmärkningar 
eller påpekanden. I Gästrike Vatten AB har en oren revisionsberättelse avgetts 
med anledning av att uppbörder inte skötts på ett tillfredställande sätt. 
Lekmannarevisorerna har lämnat granskningsrapporter till alla bolag förutom 
till Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB där årsredovisningen ännu 
inte beslutats i styrelsen. Svenska Kommunförsäkrings AB hade under 2011 
en lekmannarevisor från Trollhättan, som heller ännu ej avgett gransknings-
rapport. 
 
Revisionsberättelserna för Stiftelsen Fonden för mindre arbetarbostäder och 
Fonden för större arbetarbostäder är utan anmärkningar. Revisionsberättel-
serna för kommunens övriga stiftelser och donationsfonder samt Stiftelsen 
Forsbacka bruk har på grund av dröjsmål med färdigställande av redovisning-
arna ännu inte kunnat avges. 
 
Revisionsberättelserna från de kommunalförbund som Gävle kommun ingår i 
behandlas som separata ärenden i fullmäktige. 
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2. Revisionsrapporter 2011 
 
Revisorernas rapporter i sin helhet finns på Kommunrevisionens del av kom-
munens hemsida: http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-
organisation/Kommunrevision/Revisionsberattelser--rapporter/ 
 
Särskilda revisionsprojekt: 
 

1. Din IT-arbetsplats, upphandling och redovisning  
2. Granskning av avtal ”Din IT-arbetsplats” 
3. Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning 
4. Handläggning av villkorat aktieägartillskott från Gävle Stadshus AB till 

AB Furuviksparken  
5. Ensamkommande flyktingbarn 

 
Redovisningsrevision:  

6. Delårsrapport 2 
7. Årsredovisning 2011 

 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i  

• Gävle Stadshus AB 
• Gavlefastigheter Gävle kommun AB 
• AB Gavlegårdarna samt i dotterbolagen 

o Gavlegårdarna Förvaltnings AB (ingen verksamhet 2011) 
o Vinteräpplet Fastighets AB (ingen verksamhet 2011) 

• Gävle Energi AB samt i dotterbolagen 
o Gävle Kraftvärme AB 
o Gävle Energisystem AB 
o Bionär Närvärme AB 
o Bomhus Energi AB 
o SBI Ekogas AB  

• Gävle Hamn AB 
o Stuveribolaget Gävle AB 

• Gästrike Vatten AB 
o Gävle Vatten AB 

• Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB avges när årsredovisning 
fastställts 

http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Kommunrevision/Revisionsberattelser--rapporter/�
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