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Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2012 
 

A. Har årsredovisningen respektive delårsrapporten upprät-
tats enligt gällande regelverk, normer och god redovisnings-
sed? 
 

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 2012-08-31 som årsredo-

visningen för år 2012 är välgjorda vad gäller regelefterlevnad och tydlighet. 

Nedan återges iakttagelser av formell och/eller materiell art:  

 

Avvikelser från regelverk och god redovisningssed 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunala redovisningsla-

gen och god redovisningssed, med undantag för redovisning av leasing och 

andelsvärde i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB.  De avvikelser 

som gjorts har angivits och motiverats. Avvikelsen för leasing har inte kunnat 

utvärderas vad gäller rättvisande bild, medan det andra avsteget ger en mer 

rättvisande bild än redovisning enligt rekommendationen. 

 

Nämnder 

Helhetsintrycket är gott vad gäller underlagens kvalitet. Det förkommer i någ-

ra fall att bilagor saknas samt att några visar differenser. 

 

Generellt 

Huvuddelen av bokslutsdokumentationen överlämnades till revisorerna enligt 

tidplan. Många kompletteringar har dock behövt infordras för att bokslutsdo-

kumentationen skall nå den kvalitet som instruktionen föreskriver. 

Variationerna i underlagens kvalitet mellan förvaltningarna är stor. Kvalitets-

bristerna kan vara hänförliga kommunikations- och samordningsfrågor. 

Den vanligaste bristen är att verifierade underlag inte bifogas specifikationen 

eller att förklarande text saknas på bokslutsbilagan. Det förtjänar att påpekas 

att en internt genererad datalista i regel inte är ett verifierande underlag en-

ligt god redovisningssed. I en del fall bifogas ett digert underlag men utan 

hänvisning på bokslutsspecifikationen till var i underlaget respektive belopp 

skall hämtas.  

 

Ovanstående brister kvarstår från tidigare år. En förklaring till detta kan vara 

bytet av ekonomisystem som inneburit att årets bokslut har krävt fler manuel-

la periodiseringar än vanligt, vilket varit mer tidskrävande. 
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Specifikt 

 

Leverantörsreskontra 

Vid årets ingång fanns en differens mellan leverantörsreskontra och redovis-

ning. Denna differens har varierat över tid och också påtalats tidigare år av 

revisionen. Utredningsförsök har gjorts från Kommunledningskontoret (KLK) 

Ekonomi. Som ingående balans i 2012 fanns enligt leverantörsreskontran en 

större skuld mot leverantörer än vad redovisningen (huvudbok) visade. Under 

2012 aviserades från KLK Ekonomi att när kommunen byter ekonomisystem 

kommer den gamla leverantörsreskontran att avvecklas. Det nya ekonomisy-

stemet Agresso ger dels andra tekniska möjligheter till avstämning och dels 

blir rutinerna för ändringar i leverantörsdatabasen annorlunda. I Agresso 

skulle alla leverantörer läggas upp på nytt och därmed skapas andra förut-

sättning för löpande avstämning från en nollpunkt. 

 

Det behövdes ett underlag för att ta ställning till den här posten när den slutli-

gen skulle bokas bort. Revisorerna beslöt då att analysera alla transaktioner 

för 2011 och halva 2012 för att få en bild av om det var gamla felaktigheter 

som släpade med eller om det fortfarande fanns brister i rutiner eller system 

som förändrade differensen. En konsult från KPMG anlitades för en IT-baserad 

analys av transaktionerna i de båda delarna av ekonomisystemet. 

 

Analysen visade på ett stort antal olika faktorer som gjorde att uppgifterna i 

leverantörsreskontran och redovisningen inte var likartade. Det är en förut-

sättning för avstämning att man har samma transaktioner att utgå från och 

sedan vet vilka som endast finns i det ena systemet. Resultatet har sedan 

kommunicerats med KLK Ekonomi och revisionen fick ett svar med kommen-

tarer till avvikelserna. 

 

Differensen har inte hanterats i bokslutet för 2012 utan kommer att bokas 

bort under 2013. De sista betalningarna via bank av leverantörsfakturor som 

lagts in i det gamla ekonomisystemet gjordes i februari 2013. 

 

 

Flygbränsle 

Lagerredovisningen för flygbränsle Gästrike airport bör uppgraderas enligt 

gällande regelverk för inventering. Flygbränslet redovisas fortfarande som en 

förutbetald kostnad. Revisionen gör för närvarande en djuplodande genom-

gång av transaktioner för flygbränslet de senaste åren.  
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Lån utan säkerhet 

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 i förhållande till god redovisningssed 

övervärderad i kommunens bokslut. Någon dokumentation gällande motivet 

till att bibehålla den övervärderade posten har inte företetts revisionen. 

 

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). 

 

Måluppfyllelse övergripande 

Av de 24 övergripande målen anses 5 i sin helhet vara uppfyllda vilket ger en 

måluppfyllnadsgrad på 21 %. 

 

Totalt finns i årsredovisningen 189 mål på nämnds- och bolagsnivå. Av dessa 

mål är 60 % helt uppfyllda.  För 2012 har 8 mål inte uppnåtts, vilket är 4 %. 

 

Måluppfyllelse nämnder 

Barn- och ungdomsnämndens mål om att sjukfrånvaron skall minska har inte 

uppnåtts, den har istället ökat. Detsamma gäller Omvårdnadsnämnden. 

 

Sjukfrånvaron totalt1 för kommunen har ökat med 0,6 procentenheter från 4,9 

% till 5,5 % i jämförelse med motsvarande period förra året vilket är ett 

trendbrott.  

 

                                                             
1 Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl 

tillsvidare- som visstidsanställda. 
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Ett annat mål som Barn- och ungdomsnämnden har och som inte har uppfyllts 

är att skolbarnomsorgen ska utvecklas och kvaliteten öka. Extra medel har 

tilldelats under 2013 för personalförstärkning men även för olika utvecklings-

insatser. 

 

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-

ta innebär att redovisningen av måluppfyllelsen per nämnd i ekonomiper-

spektivet inte blir jämförbara nämnderna emellan. Med tanke på den ekono-

miska situationen vore det önskvärt att skapa förutsättningar för jämförbar-

het. 

 

Måluppfyllelse bolag 

I Gävle kommuns årsredovisning redogör aktiebolagen bland annat för sina 

mål, enligt de fyra perspektiven, samt måluppfyllelsen. För Gävle Stadshus AB 

och dess fyra dotterbolag ligger antalet mål i spannet fyra till nitton stycken. 

Bedömningen av måluppfyllelsen är enligt en tregradig skala: ej uppfyllt, del-

vis uppfyllt och uppfyllt. Det finns inga direktiv om några gemensamma mål 

för bolagen utan varje bolag formulerar sina egna mål. Några bolag formulerar 

exakta och lätt mätbara mål medan andra formulerar målen så att tolkningen 

av måluppfyllelsen blir helt subjektiv. Det finns också, i vart fall ett, mål som är 

obegripligt formulerat för normalläsaren av årsredovisningen. Det förekom-

mer att exakt formulerade mål av typen NKI ska vara lägst 95 % anses vara 

delvis uppfyllt om man når 90 %. Förklaringen sägs då vara att målet är indi-

kativt. Var den nedre gränsen går för att målet ska anses ej vara uppfyllt fram-

går inte. 

 

Balansräkningsenheter i årsredovisning jämfört med budgetramar 

Vi konstaterar liksom förra året att det finns tre verksamheter som är intäkts-

finansierade, men där bara en särredovisas i årsredovisningen.  

 

Markbyggarna, under Tekniska nämnden, särredovisas som en egen balans-

räkningsenhet. Verksamhetens omsättning år 2012 var 111,5 mnkr.  

 

Under kommunstyrelsen finns IT-avdelningen som på samma sätt som Mark-

byggarna intäktsfinansierar sin verksamhet. Omsättningen 2012 var 130,4 

mnkr och är alltså av nästan samma omfattning som Markbyggarnas. I kom-

munplanen särredovisas IT och stadshusservice som två intäktsfinansierade 

verksamheter med en egen resultatbudget. Att även särredovisa detta i årsre-
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dovisningen vore logiskt och skulle göra redovisningen av det ekonomiska 

utfallet 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 2012 uppnås 

ett mål som avser hela koncernen det är soliditeten.  

 

Under de senaste fem åren har soliditeten ökat. Från 2011-2012 har solidite-

ten förbättrats ifrån 30,7% till 31,5%. Om det egna kapitalet nedräknas mot-

svarande ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden före 1998 uppgår kon-

cernens soliditet till 15,1 procent jämfört med 13,5 procent under 2011. 

 

 

Två mål är delvis uppfyllda: 

Det ena gäller verksamhetens nettokostnader som långsiktigt inte får öka 

snabbare än intäkterna från skatter och generella bidrag eller utjämning. Här 

har för det enskilda året 2012 målet uppnåtts men tittar man bakåt så nås inte 

målet. Under året har en skatteväxling genomförts med landstinget för föränd-

rat huvudmannaskap för kollektivtrafiken vilket sänker både nettokostnader 

och skatteintäkter. Under en femårsperiod 2008-2012 har nettokostnaderna i 

snitt ökat med 3,8 % medan skatteintäkterna ökat med 3,5 %. 

 

Det andra är resultatmålet 2 % där utfallet blev för år 2012 blev 2,5 %. Budge-

terat resultat för året var 0,7 %. 

 

För planeringsperioden 2009-2012 uppgår det genomsnittliga resultatet till 

1,9 %. Med gällande budget för perioden 2013-2016 kommer den genomsnitt-

liga resultatnivån att successivt sjunka för att hamna på 0,6 % för perioden. 

Detta är långsiktigt inte hållbart. 

 

Två mål som inte har uppfyllts: 

Investeringstakten är fortsatt mycket hög vilket påverkar nedanstående mål 

negativt. 
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Kommunkoncernens skuldsättningsnivå eller förpliktelsebelopp per invånare 

bör inte överstiga 100 000 kr per invånare. Det målet har inte uppnåtts. 

Skuldsättningen per invånare uppgick till 104 900 kr för 2012. 

 

Nettoinvesteringarna per invånare riktade mot kommunens skattefinansiera-

de verksamhet ska till 100 % vara självfinansierade över en femårsperiod. 

Målet har inte uppnåtts. Självfinansieringsgraden för 2012 uppgick till 81 % 

och för den senaste femårsperioden till 83 %.  

 

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 

Bland kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning kan kon-

stateras att målet för omloppstiden för asfaltbeläggning av gator och vägar 

2012 är 30 år.  Målet har för första gången uppfyllts på flera år genom extra 

avsatta medel återbetalning ifrån AFA. 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.  

 

Målet för hög lokaleffektivitet bedöms som delvis uppfyllt. 

 

Med en hög kostnadseffektivitet ska elevernas/de studerandes genomsnittliga 

studieresultat i grundskolan/gymnasieskolan/vuxenutbildningen ligga över 

kommungruppens genomsnitt. Målet för studieresultat är inte uppnått för 

grundskolan. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan och som når 

kravnivåerna i alla ämnen är lägre än för kommungruppen. Gymnasiet klarar 

studieresultaten. Kostnaderna ligger lägre för alla delar utom för grundläg-

gande vuxenutbildning och svenska för invandrare.  

 

Den totala kostnaden samt genomsnittligt antal månader med försörjnings-

stöd för aktuella biståndshushåll är lägre än kommungruppen större städer. 

Kommentaren är att målet inte kan mätas. 
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I delårsrapport 2 skrevs följande: ” Enligt öppna jämförelser för år 2011 ligger 

Gävle kommuns kostnader för utbetalning av försörjningsstöd betydligt lägre 

än genomsnittet för större städer. När det gäller genomsnittligt antal månader 

med försörjningsstöd finns inga aktuella jämförelseuppgifter med kommun-

gruppen större städer.” 

 

Om delar av målet inte går att följa upp bör övervägas om dessa delar ska tas 

bort eller omformuleras.  

 

Resultatutveckling 

Resultatutvecklingen är väl beskriven i årsredovisningen. Fem av tio nämnder 

håller sig inte inom kommunfullmäktiges beslutade ramar. Det är Tekniska 

nämnden och Markbyggarna, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och ung-

domsnämnden, Socialnämnden samt Omvårdnadsnämnd. Socialnämnden vi-

sar ett oroväckande stort underskott -41 mnkr. Tillsammans visar dessa fem 

nämnder ett underskott på - 61,1 mnkr. 

 

I november 2012 uppdagades en förskingring inom Utbildnings- och arbets-

marknadsnämnden. Förskingringen uppskattades till totalt 20,4 mnkr. För 

2012 särredovisas detta öppet i årsredovisningen som en extraordinär kost-

nad. Sex miljoner avser förskingringen och 2,4 mnkr momsåterbetalning. Som 

extraordinär intäkt redovisas ersättning för ansvarsförsäkring på maxbelop-

pet 10 mnkr. Tidigare års kostnader har belastat respektive år. 

 

Omställningskostnader 

En tillfällig intäktsförstärkning har skett med 79 mnkr under året. Det avser 

återbetalning av inbetalda premier från AFA för de kollektivavtalade sjukför-

säkringarna från åren 2007 och 2008 som är inarbetad i årsrapporten. Utbild-

nings- och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats ett tilläggsanslag 2012 med 

21 mnkr för omställningskostnader för anpassning av verksamheten till ett 

minskat elevunderlag. Tekniska nämnden har tilldelats 10 mnkr för skötsel 

och underhållsinsatser. Finansiering av resurstillskottet har skett med återbe-

talningsmedlen.  Barn och ungdoms- och Omvårdnadsnämnden har tilldelats 

medel för omställningskostnader med 6,5 mnkr respektive 1,8 mnkr. 
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C. Uppfyller kommunen det lagstadgade balanskravet? 
 

Balanskravet, det lagstadgade kravet på ett positivt resultat, är uppfyllt, men 

fem nämnder hade 2012 ett underskott mot budget med tillsammans 61,1 

mnkr (121,6 föregående år). 
 
 

 

 

 

 

Eva Sundin   Per Mårsell 

Yrkesrevisor   Yrkesrevisor 

 


