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Granskning av finansförvaltningen 

Bakgrund och syfte 
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer och finanspolicy för 
kommunkoncernen samt beslutar om ramar för upplåning, utlåning, borgen 
och övriga finansiella mål. Vid årsskiftet 2011-12-31 hade kommunen: 
            
Lån Mnkr 
Förmedlade lån till bolagen  4 920 
Egna lån i kommunen  
 5 350 

   430 

 

Kreditlöften  1 988 
(varav 938 avser investeringarna i Gävle Hamn AB) 
Borgensåtaganden  
Gävle Stadshus AB 636 
Samkraft AB 38 
Billeasing 30  
 

Utlåning Mnkr 
Förmedlade lån till bolagen  4 920 
Lån till bolagen utan motsvarande extern finansiering  1 687      
Lån till Brynäs Arena AB samt Bomhus Folkets Hus   125 
Förlagsbevis Kommuninvest AB 12 
Långfristig fordran på staten gällande Hamnleden           
 6 674 

  56 

 

Sammantaget i bokslutet 2011 uppgick finansiella kostnader/intäkter netto 
till 67,5 mnkr för kommunen, en betydande intäktspost.  
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Syftet är att granska organisationen och intern kontroll i Gävle kommuns fi-
nansförvaltning. Syftet är också att kartlägga om finanspolicyn från år 2008 
täcker dagens verksamhet. Förvaltningen av pensionsmedel ingår inte, 
granskningen gäller endast hantering av lån, utlåning och borgensförbindel-
ser. 
 
Granskningen har gjorts av konsulter från KPMG i form av dokumentstudier, 
intervjuer och stickprov för kontroll av efterlevnaden i rutinerna. 
 
Resultatet av granskningen  
Finanspolicyn täcker i huvudsak det som finansförvaltningen hanterar. Kom-
munfullmäktige har beslutat det som inte täcks av policyn: förlagslån och an-
nan utlåning utanför kommunkoncernen liksom förskottering för infrastruk-
turinvesteringar. 
 
Finanspolicyn kan förtydligas vad gäller borgensåtaganden. 
Risk- och väsentlighetsanalys saknas för finansförvaltningen. 
En övergripande likviditetsplanering görs i kommunplanen, men löpande lik-
viditetsplanering saknas inom finansförvaltningen. 
 
Finansrapporten innehöll inte någon känslighetsanalys 2011, vilket enligt 
finanspolicyn ska finnas. Under 2011 hade inte finansrapporterna behandlats 
av Kommunstyrelsen. Det är ett delegationsärende.  
 
Internbanksinstruktionerna kan förtydligas och rutinerna för skuldhantering 
kan förstärkas. Positivt ur sårbarhetssynpunkt är att två personer kan ruti-
nerna. Den interna kontrollen är bristfällig, då det idag är möjligt att ensam 
genomföra samtliga moment från upplåning till utbetalning inklusive avstäm-
ningar.  
 
Delegationen från Kommunstyrelsen innebär att en tjänsteman ensam kan 
underteckna lån-, borgens- och ansvarförbindelser. Detta har dock i praktiken 
gjorts av två personer, vilket är god intern kontroll. Delegationen bör ändras. 
 
Rapporten har kommunicerats med KLK Ekonomi både av konsulten och Re-
visionskontoret. Någon översyn av finanspolicyn och internbanksinstruktio-
nen planeras inte med anledning av utbyte av affärssystemet vid kommande 
årsskifte.  
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Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet 2012-06-14. 
Rapporten översändes till Kommunstyrelsen och svar har erhållits. 
Granskningen slutbehandlades i revisorskollegiet 2012-11-06. 

Revisorernas slutsatser och ställningstagande 

Finansförvaltningens omslutning är omfattande och dess betydelse för kom-
munens ekonomiska resultat är stor. 

 
Revisorerna noterar att i rapportering till Kommunstyrelsen och fullmäktige i 
delårsrapport I år 2012 har ett avsnitt om finansförvaltningen lyfts in. Där har 
en känslighetsanalys tagits med för en del av låneportföljen. 
 
Bristerna i den interna kontrollen är dock mer akuta att åtgärda. Det är viktigt 
att den anställde skyddas av goda rutiner och kontroller i hanteringen av stora 
belopp liksom att kommunens tillgångar/skulder hanteras på ett korrekt sätt. 
 
Kommunstyrelsen har 2012-09-24 (Dnr 12KS241) besvarat revisionsrappor-
ten. Revisorskollegiet konstaterar att kommunstyrelsen tagit till sig rapporten 
med ett gediget engagemang. De mest brännande punkterna i revisionsrap-
porten är redan åtgärdade och övriga punkter är upptagna på agendan för 
åtgärd eller analys i närtid. 
 
Synpunkterna för utveckling av finanspolicyn och rutiner kommer att följas 
upp vid ett senare tillfälle.  
 
 
För Revisorerna i Gävle kommun 
 
 
 
Gunilla de Maré Gunilla Beckman Ljung 
Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 
 
Bilaga: 

1. Granskningsrapport ”Granskning av finansförvaltningen” 
2. Kommunledningskontorets svar på revisionsrapport ”Granskning av 

finansförvaltningen” 
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Kommunledningskontorets svar på revisionsrapport 
”Granskning av finansförvaltningen” 
 
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer och finanspolicy för 
kommunkoncernen samt beslutar om ramar för upplåning, utlåning, borgen och 
övriga finansiella mål. 
 
Kommunrevisionen har under våren 2012 med hjälp av konsultinsatser genom-
fört en granskning av finansförvaltningen. 
 
Syftet har varit att granska organisationen och intern kontroll i Gävle kommuns 
finansförvaltning. Syftet är också att kartlägga om finanspolicyn från år 2008 
täcker dagens verksamhet. Förvaltningen av pensionsmedel ingår inte, gransk-
ningen gäller endast hantering av lån, utlåning och borgensförbindelser. 
 
Revisionen har i sin rapport följande synpunkter:   
 

• Finanspolicyn täcker i huvudsak det som finansförvaltningen hanterar. 
Kommunfullmäktige har beslutat det som inte täcks av policyn: förlags-
lån och annan utlåning utanför kommunkoncernen liksom förskottering 
för infrastrukturinvesteringar.  

 
• Finanspolicyn kan förtydligas vad gäller borgensåtaganden.  

Svar: Kommunledningskontoret instämmer i att finanspolicyn kan för-
tydligas vad gäller borgensåtaganden och har för avsikt att revidera den 
senast under 2013.  

 
• Risk- och väsentlighetsanalys saknas för finansförvaltningen.  

En övergripande likviditetsplanering görs i kommunplanen, men löpan-
de likviditetsplanering saknas inom finansförvaltningen.  
Svar: Kommunledningskontoret har förbättrat finansrapporten till 
Kommunstyrelsen under 2012 och den innehåller nu en känslighetsana-
lys (kostnadsökning på årsbasis vid 1 procents ränteökning) av den tota-
la portföljen.  I avsnittet marknadsläget beskrivs hur omvärlden, globalt 
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och inom Sverige, påverkar vår finansförvaltning. Kommunledningskon-
toret har för avsikt att utveckla risk och väsentlighetsanalyserna ytterli-
gare inför 2013. 
 
I internbankinstruktionen står att överskottslikviditet ska placeras i för-
sta hand på koncernkontot. Under 2012 upphandlades och tecknades ett 
nytt avtal om finansiella tjänster och koncernkonto. Detta avtal ger en 
bättre avkastning på medel på koncernkontot än tidigare. Genom kon-
cernkontot samordnas koncernens likviditetshantering. När kommunen 
har ett relativt stort saldo på koncernkontot minskar behovet av detalje-
rad likviditetsplanering. Det sker en löpande bedömning och avvägning 
mellan administrativa insatser och behov av planeringsunderlag. Under 
en arbetsanhopning i samband med införandet av ett nytt affärssystem 
är det viktigt att värdera administrativt arbete med detaljerade progno-
ser mot nytta. När saldot på koncernkontot bedöms minska kommer lik-
viditetsplaneringen att ske mer detaljerat och frekvent. Den löpande lik-
vidplaneringen ska då också dokumenteras. 

 
• Finansrapporten innehöll inte någon känslighetsanalys 2011, vilket en-

ligt finanspolicyn ska finnas. Under 2011 hade inte finansrapporterna 
behandlats av Kommunstyrelsen. Det är ett delegationsärende.  
Svar: Kommunledningskontoret har förbättrat finansrapporten till 
Kommunstyrelsen under 2012 och rapporten innehåller nu en känslig-
hetsanalys (kostnadsökning på årsbasis vid 1 procents ränteökning) av 
den totala portföljen. Ett sammandrag av finansrapporten har införts i 
delårsrapporterna, vilka även behandlas i kommunfullmäktige. 
Inför 2013 kommer kommunledningskontoret att se över formerna för 
rapportering och innehåll i finansrapporten. 

 
• Internbanksinstruktionerna kan förtydligas och rutinerna för skuldhan-

tering kan förstärkas. Positivt ur sårbarhetssynpunkt är att två personer 
kan rutinerna. Den interna kontrollen är bristfällig, då det idag är möjligt 
att ensam genomföra samtliga moment från upplåning till utbetalning 
inklusive avstämningar.  
Svar: Kommunledningskontoret anser att instruktioner och rutinerna 
kan förbättras. I avsnitt 7:3 Internkontroll i Internbanksinstruktionen 
står följande: ”För att öka säkerheten i affärstransaktionerna skall det 
finnas en uppdelning mellan den som utför affären och den som kontrol-
lerar och bokför transaktioner/affären. Det innebär bland annat att av-
räkningsnotor och dylikt, den skriftliga bekräftelsen på att affären ge-
nomförts, skall gå från motpart till funktion för kontroll och bokföring. 
De personer som är behöriga att utföra transaktioner och affärer i 
kommunens namn skall verifiera detta med dokument som anger behö-
righet och befogenheter. För att säkerställa god intern extern kontroll 
samt uppföljning av den finansiella verksamheten ska internbanken 
sträva efter att använda för ändamålet adekvata system”. 
 
 Enligt delegationsbeslutet kan en person göra alla delar men enligt in-
terbanksinstruktionen får inte en person göra alla moment. I dag arbe-
tar två personer med dessa uppgifter. På grund av sårbarhet vid frånva-
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ro och för att behålla kompetens och service mot banker och bolag inom 
koncernen har vi valt att lägga upp arbetet så att båda personerna kan 
göra allting. Idag utför inte samma person hela kedjan utan den som 
handlar upp lånet lägger inte upp lånet i reskontran mm. 
 
Kommunledningskontoret inför omgående en ny rutin med ett internt be-
slutsdokument med underskrifter av redovisningschef, budgetchef eller 
ekonomi- finanschef vid uppläggning av lånet i reskontran.  
 
Kommunledningskontoret inför omgående en skärpning av den interna 
kontrollen genom att avstämningarna som utförs av finansekonomerna 
framöver kommer att kontrolleras av Redovisningschefen varje månad. 
Kontrollerna ska dokumenteras.  
 
Dessutom ska Internkontrollplanen för Kommunledningskontoret från 
och med 2013 innehålla ett antal kontrollpunkter inom finansverksam-
hetens område. Dessa kontroller dokumenteras.  
 
Internbanksinstruktionen ska revideras under hösten 2013 med an-
ledning av ovanstående.  Ytterligare skärpning av den interna kontrol-
len kan då bli aktuell. 

 
• Delegationen från Kommunstyrelsen innebär att en tjänsteman ensam 

kan underteckna lån-, borgens- och ansvarförbindelser. Detta har dock i 
praktiken gjorts av två personer, vilket är god intern kontroll. Delegatio-
nen bör ändras.  
Svar: Enligt 10KS381 § 192 beslutar Kommunstyrelsen ” att uppdra åt 
Germund Jonsson med envar av Ingrid Belfrage, Pernilla Sandin, An-
ders Larsson, Maria Wallin som ersättare, i nämnd ordning att på 
Kommunstyrelsens vägnar besluta att uppta lån …….”  
 
Kommunledningskontorets tolkning av denna beslutsmening är att två 
personer ska skriva under alla lånehandlingar. Kommunstyrelsens reg-
lemente är under utredning och ska revideras. I samband med revide-
ring av delegation av upplåning och medelsplacering för 2013 ska tyd-
ligt framgå att två personer ska skriva under lånehandlingar mm.  

 
• Rapporten har kommunicerats med KLK Ekonomi både av konsulten 

och Revisionskontoret. Någon översyn av finanspolicyn och intern-
banksinstruktionen planeras inte med anledning av utbyte av affärssy-
stemet vid kommande årsskifte. 
Svar: En samtidig revidering av finanspolicyn och internbanksinstruk-
tionen sker inte förrän 2013. 

 
Germund Jonsson 
Ekonomi- och finanschef Gävle kommun 
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