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Gävle kommuns delårsrapport 2 år 2011 
 
Det ligger i kommunrevisionens årliga granskning att översiktligt granska 
kommunens lagstadgade delårsrapport och bedöma om resultatet är fören-
ligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige har beslu-
tat.  
 
Revisionskontoret har granskat delårsrapporten och granskningsrapporten 
behandlades av revisorskollegiet 2011-10-19. 
 
Granskningen 
Bokslutsdokumentationen överlämnades inte till revisorerna enligt tidplan. 
Dröjsmålet inverkar menligt på revisionens möjlighet att utföra gransk-
ningen enligt god revisionssed. 
Helhetsintrycket är gott vad gäller underlagens kvalitet, men på några om-
råden finns betydande förbättringspotential. Detta gäller särskilt tydlighe-
ten i, och ansvarstagandet för, bokslutsbilagor. Variationen i underlagens 
kvalitet mellan förvaltningarna är stor.  
 
Två av de fem finansiella målen kommer enligt delårsrapporten inte att nås. 
Vi ser med oro på att verksamhetens nettokostnader, justerade för jämfö-
relsestörande poster, ökar i en snabbare takt än skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämning. 
 
Redovisningen av enheternas måluppfyllelse skulle vinna mycket i tydlighet 
på att ej mätta och ej mätbara mål redovisades för sig. Vi konstaterar att 
ambitionsnivån vad gäller uppsatta mål varierar kraftigt mellan enheterna. 
Antalet mål hos vissa enheter är så stort att realismen i uppfyllande kan 
ifrågasättas.  
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Granskningsresultatet har tagits upp i detalj med kommunledningskontoret. 
 
 
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 med undantag av avsättningen för deponier. Då avsättning inte 
gjorts för alla kända deponier har inte god redovisningssed tillämpats. 
 
Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommunstyrelsen, minst en 
gång under räkenskapsåret, upprätta en särskild delårsrapport för verk-
samheten. Rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret.  
 
Syftet med en delårsrapport är att ge information till fullmäktige om:  

• verksamheten följer budget och beslutade mål kommer att uppnås 
• varför budget och mål inte uppfylls i vissa fall och vilka åtgärder 

som vidtas  
• nya beslut krävs i fullmäktige  

 
Vi bedömer att en delårsrapport är tillräcklig i stället för dagens två. Utifrån 
syftet är också en halvårsrapport att föredra framför en rapport per den 
31/8. En tidigareläggning innebär att eventuella fullmäktigebeslut om åt-
gärder kan hinna få effekt under året. 
 
Kommunrevisionen 
 
 
 
Gunilla de Maré  Gunilla Beckman Ljung 
Revisorskollegiets ordförande  Revisionschef 
 
 
Bilaga: Granskningsrapport ”Gävle kommuns delårsrapport 2 år 2011” 
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Gävle kommuns delårsrapport 2, 2011 

Delårsrapporten och dess underliggande delårsbokslut har granskats över-
siktligt. 
 
Vi bedömer att delårsrapporten uppfyller de lagstadgade kraven och följer god 
redovisningssed med undantag av avsättning för deponier. Den avsättningen 
omfattar inte samtliga deponier varför god redovisningssed, enligt revisionens 
mening, inte tillämpats. 
Nedan följer resultat av och kommentarer från granskningen. 
 

Delårsbokslut 2011-08-31 
Bokslutsdokumentationen överlämnades inte till revisorerna enligt tidplan. 
Dröjsmålet inverkar menligt på revisionens möjlighet att utföra granskningen 
enligt god revisionssed även sett till att delårsbokslut skall granskas översikt-
ligt. 
Helhetsintrycket är gott vad gäller underlagens kvalitet, men på några områ-
den finns betydande förbättringspotential. Detta gäller särskilt tydligheten i, 
och ansvarstagandet för, bokslutsbilagor. Variationen i underlagens kvalitet 
mellan förvaltningarna är stor. Vi konstaterar att de instruktioner som finns 
för avstämningar och bokslutsdokumentation inte lämnar något i övrigt att 
önska. Kvalitetsbristerna kan därför vara hänförliga kommunikations- och 
samordningsfrågor. 
Förbättringen i bokslutsdokumentationen de senaste boksluten är dock bety-
dande jämfört med tidigare. 

mailto:per.marsell@gavle.se�
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Iakttagelserna från granskningen av bokslutsbilagorna har i detalj tagits upp 
med kommunledningskontoret. 
 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen, inklusive de sju verksamhetsmålen, är 89% (delår 2 2010: 
84%). Av 197 (144) mål bedöms 175 (121) vara uppfyllda. Som måluppfyllel-
se har man räknat gradering1

 
 2 och 3. 

Revisionen har inte gjort någon analys av förändringen i måluppfyllelse då 
bedömningarna är subjektiva vilket exemplifieras nedan. 
 
Det bör observeras att ett antal mål inte är mätta i delår 2. De ej mätta målen 
synes ha åsatts graderingen 1 i sammanställningarna. Vi anser att de ej mätta 
målen borde särredovisas för att en bättre bild av måluppfyllelse ska erhållas. 
Det förekommer också mål som inte är mätbara, även dessa borde rimligen 
särredovisas vad gäller nyckeltalet måluppfyllelse. 
 
Enheterna kan också misstänkas ha olika synsätt på graderingen av målupp-
fyllelse. Exempelvis har Barn- och ungdomsnämnden ett mål ”Alla enheter ska 
kunna möjliggöra datortillgänglighet för vårdnadshavare” och ett mål ”Öka 
personaldatortätheten i förskolan”. Båda dessa mål har av nämnden graderats 
till 1 vad gäller uppfyllelse. I föreliggande fall motiveras graderingen till 1 med 
att målet kommer att vara uppfyllt först i november månad. Då målen anses 
komma att uppfyllas inom räkenskapsåret och aktivitet pågår borde de kunna 
åsättas graderingen 3. 
 

                                                             
1 Graderingarna 1, 2 och 3 tillämpas. 
1 = en indikator på att arbetet/aktiviteter inte påbörjats eller att förutsättningarna     
inte finns för att kunna nå målen. 
2= en indikator på att arbetet/aktiviteter i vissa fall inte påbörjats eller sträcker sig 
över mer än ett verksamhetsår, men målen bedöms ändå kunna delvis nås. 
3= en indikator på att arbetet/aktiviteter pågår och inget hinder finns i dagsläget för 
att målen ska nås. 
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Man kan reflektera över det faktum att enheternas måluppfyllelse ligger i 
spannet 1,9 till 3,0. Variationen kan bland annat betyda att enheterna har olika 
högt ställda målsättningar. Hur drivande är en verksamhet som nått alla sina 
uppställda mål? Har de verksamheter som nått 1,9 i måluppfyllelse mål som är 
orealistiska att uppnå? Sammantaget är 197 mål uppställda vilket är tecken på 
en mycket hög ambitionsnivå, en ambitionsnivå som i sig kanske försvårar 
målens uppnående. 
 
Ett verkligt orosmoln är Barn- och ungdomsnämndens uppfattning att målen 
för kunskapsnivån i grundskolan inte kan uppnås. Behörighetsnivån till gym-
nasieskolan har till och med sjunkit. Det ligger inte i linje med Gävle kommuns 
övergripande ambition ”Skolan först”. 
 
Socialnämndens mål inom ekonomiperspektivet kommer inte att uppnås vil-
ket i huvudsak är relaterat till ökad nettokostnad för utbetalning av försörj-
ningsstöd. En oroande utveckling. 
 
Omvårdnadsnämndens mål inom ekonomiperspektivet kommer heller inte att 
uppfyllas, då utvecklingen av budgetramarna de två senaste åren ställt krav på 
anpassning av kostnaderna till nya förutsättningar, vilket nämnden inte lyck-
ats med. En annan delförklaring är ofinansierad verksamhet t ex de tillfälliga 
korttidsplatserna i Bomhus. 
 
En sammanställning över de mål som graderats till 1 återfinns i bilaga 1. 
 
Under rubriken ”Sjukfrånvaro” i delårsbokslutet, sid 15, konstateras att den 
totala sjukfrånvaron minskar, förutom hos yngre medarbetare för vilka från-
varon ökat. Vi ser med tillfredsställelse på att problematiken med de yngre 
medarbetarnas ökande frånvaro lett till ändringar i rutiner för att aktivt be-
kämpa tendensen. 
 
Under rubriken ”Personalstatistik” i delårsbokslutet, sid 14, finns avsnittet 
”Övertid”. Tolkningen av avsnittet skulle vinna på en uppställning med uppgif-
ter liknande den som redovisas under ”Sjukfrånvaro”. Befintlig beskrivning 
har, till synes, en motsägelse mellan tabell och text.  
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Två av de fem finansiella målen kommer enligt delårsrapporten inte att nås. Vi 
ser med oro på att verksamhetens nettokostnader, justerade för jämförelse-
störande poster, ökar i en snabbare takt än skatteintäkter, generella bidrag 
och utjämning. 
 
Målet att årets resultat, exklusive realisationsvinster/förluster, ska uppgå till 
minst 2 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning uppnås inte. Detta 
framgick redan av kommunplanen för år 2011 där resultatet budgeterades till 
1,5 %. 
 

Resultatutvecklingen 
Resultatutvecklingen är väl beskriven i delårsbokslutet. Fem av tio nämnder 
håller sig inte inom av kommunfullmäktige beslutade ramar. Omvårdnads-
nämnden, Tekniska nämnden och Socialnämnden visar oroande stora under-
skott.  
 
Kommunens pensioner uppmärksammas särskilt vad gäller effekterna av den 
sänkta diskonteringsräntan (RIPS 07). Resultatet i delår 2 har inte belastats 
med denna effekt på ca 25 miljoner kronor vilket också framgår av delårs-
bokslutet. 
 

Budgetuppföljning 
 
För finansförvaltningen och investeringar per nämnd redovisas utfall januari-
augusti, budget januari-december och prognos januari-december. Varför re-
dovisas inte resultatprognosen för helåret för samtliga nämnder i tabellform? 
 
 
 
Per Mårsell Eva Sundin 
Revisor Revisor 
 
 
 
Bilagor:  
1 Sammanställning över de mål som graderats till 1. 
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Övergrip
ande mål

Nämnd/Bolag Perspektiv Mål Delår 1 Delår 2 Bokslut Kommentar till mätning/utvärdering

CE Teknisk nämnd Hållbart samhälle

Minst 55 procent av Gävles 
befolkning ska ha högst 300 meter 
till busshållplats med busstrafik 
minst var 15:e minut.

2 1 0

I nuläget 53%. Den nya tidtabellen för 
stadstrafiken har bestämts fram till juni 
2012. I den är det fortfarande 20 
minuterstrafik på stomlinje 4.

. Teknisk nämnd Ekonomi
Omloppstiden för 
asfaltsbeläggningar ska i genomsnitt 
inte överstiga 30 år.

1 1 0 Delår 2

AC Barn- och ungdomsnämnd Medborgare och brukare
Skapa nya forum som öppnar 
verksamheten för vårdnadshavare 
och elever.

1 1 0
Målet har ännu inte utvärderats. 
Fokusgrupper med barn/elever och 
vårdnadshavare genomförs i september.

AB Barn- och ungdomsnämnd Medborgare och brukare
Alla enheter ska kunna möjliggöra 
datortillgänglighet för 
vårdnadshavare.

1 1 0
Se delår 1. Utrullningen är försenad och 
kommer enligt uppdaterad plan att vara 
slutförd i november.

BA Barn- och ungdomsnämnd Medarbetare
Medarbetarnas förståelse och 
engagemang för verksamhetens mål 
och värdegrund ska öka.

1 1 0
Se delår 1. Målet har ännu inte 
utvärderats, detta sker under hösten.

BA Barn- och ungdomsnämnd Medarbetare
Öka personaldatortätheten i 
förskolan.

1 1 0
Se delår 1. Utrullningen är försenad och 
kommer enligt uppdaterad plan att vara 
slutförd i november.

CC Barn- och ungdomsnämnd Hållbart samhälle
Andelen elever som når målen i 
årskurs tre ska öka.

1 1 0
Andelen elever som når målen (svenska 
och matematik) i årskurs tre har minskat 
något.

Prognos
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Övergrip
ande mål

Nämnd/Bolag Perspektiv Mål Delår 1 Delår 2 Bokslut Kommentar till mätning/utvärdering

CC Barn- och ungdomsnämnd Hållbart samhälle
Andelen elever som når målen i 
årskurs fem ska öka.

1 1 0

Andelen elever som når målen i alla 
ämnen i årskurs fem har minskat något. 
En analys är att det sker en utveckling av 
bedömningar av ämnen som inte stöds 
av nationella prov i de lägre åldrarna, 
vilket indikerar mer rättvisade 
bedömningar än tidigare.

CC Barn- och ungdomsnämnd Hållbart samhälle
Andelen elever som är behöriga till 
gymnasieskolan ska öka.

1 1 0

Reglerna för behörighet till 
gymnasieskolan är ändrade och mäts 
från 2011 för yrkes- samt 
studieförberedande program. Andelen 
behöriga till yrkesförberedande är 88 %, 
studieförberedande 87 %. 2010 var 
behörigheten totalt 90%.

CF Barn- och ungdomsnämnd Hållbart samhälle
Andelen elever som upplever 
trygghet och arbetsro ska öka.

1 1 0
Målet har ännu inte varit föremål för 
utvärdering. Måluppfyllelsen mäts i 
oktober 2011.

BA - BB Socialnämnd Medarbetare
All personal ska ha av Socialtjänst 
Gävle fastställd kompetens.

1 1 0

För två, av totalt ca 25 arbetgrupper 
inom förvaltningen, uppfylls inte kravet 
på fastställd formell kompetens i 
enlighet med förvaltningens plan för 
kunskapsutveckling.

DA Socialnämnd Ekonomi
Förvaltningens verksamhet ska 
bedrivas inom fastställda 
ekonomiska ramar.

1 1 0

Den ekonomiska obalansen har ökat 
ytterligare sedan delår 1, p.g.a. ökade 
nettokostnader för utbetalning av 
försörjningsstöd.

CC Socialnämnd Ekonomi

Genomsnittligt antal månader med 
försörjningsstöd för aktuella 
biståndshushåll skall minska jämfört 
med år 2010.

1 1 0
Mätning görs månadsvis, och perioden 
visar en ökning jämfört med 
motsvarande period föregående år.
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Övergrip
ande mål

Nämnd/Bolag Perspektiv Mål Delår 1 Delår 2 Bokslut Kommentar till mätning/utvärdering

BA  Omvårdnadsnämnd Medarbetare
Grundutbildningsnivån för 
omvårdnadspersonal ska vara 76 
procent 2011 (80 procent) 2014.

1 1 0 Ny mätning sker i slutet av 2011

BA Omvårdnadsnämnd Medarbetare
Sjukfrånvaron ska fortsätta sjunka i 
förhållande till årets nivå.

1 1 0 Mäts månadsvis. Analysarbete pågår.

DA, DB Omvårdnadsnämnd Ekonomi
Omvårdnad Gävle skall ha en god 
ekonomisk hushållning.

1 1 0
En åtgärdsplan kompletterad med andra 
aktiviteter pågår för att nå målet men 
bedömningen är att målet inte nås 2011.

DA, DB Omvårdnadsnämnd Ekonomi Kostnader och intäkter är i balans. 1 1 0
En åtgärdsplan kompletterad med andra 
aktiviteter pågår för att nå målet men 
bedömningen är att målet inte nås 2011.

CG Gävle Hamn AB Hållbart samhälle
Aktivera arbetet med ett 
miljöledningssystem.

1 1 0 Blir inte av i år pga resursbrist.
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