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1.  Revisionsarbetet 2012 
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 med-
borgarna. 
 
Revisorerna granskar, bedömer och uttalar sig i den årliga revisionsberät-
telsen om styrelsens och nämndernas: 

• Verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt 

• Räkenskaper är rättvisande 
• Interna kontrollen 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 bola-
gen. 
Granskningsuppdraget gäller här om bolagets: 

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

• Interna kontrollen är tillräcklig  
Här skriver revisorerna separata granskningsrapporter som ställs till 
bolagsstämman 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 
under 2012 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 2012 haft som en övergripande målsätt-
ning att löpande föra dialog med både Kommunfullmäktiges presidium 
och med de granskade verksamheterna. Dialogen ger också en direkt 
återkoppling till revisorerna med synpunkter från de granskade enheter-
na. 
 
Träffar har regelbundet hållits med Kommunfullmäktiges presidium för 
att informera om planer, pågående granskningsprojekt och färdiga rap-
porter. 
 
Regelbundna träffar har under 2012 fortsatt med Kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören. Här har ett värdefullt utbyte av in-
formation om planerade insatser och pågående arbete skett. 
 
Under hösten 2012 har påbörjats möten med bolagens styrelser, där 
kommunens revisorer har informerat om lekmannarevisionens roll och 
arbete.  
 

1.2 Kommunens räkenskaper  
I Kommunallagen ges revisorerna uppdraget att granska: 

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

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

verksamhet, kommunalförbund och stiftelser 
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1.2.1  Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 
Revisorerna har granskat om årsredovisningen respektive delårsrappor-
ten:  

 
Upprättats enligt gällande regelverk, normer och god redovisnings-
sed? 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunala redovis-
ningslagen 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 lea-
sing har inte kunnat utvärderas vad gäller rättvisande bild, medan det 
andra avsteget ger en mer rättvisande bild än redovisning enligt rekom-
mendationen. 
 
Är resultatet förenligt med de mål som fullmäktige beslutat? 
De finansiella målen och verksamhetsmålen för god ekonomisk hushåll-
ning speglar kommunens ekonomiska ställning.  
 
Av fem finansiella målsättningar för god ekonomisk hushållning 2012 
uppnås ett mål som avser koncernen: soliditeten ökar något.  
 
De mål som inte uppnås helt eller delvis för kommunen är: 

• Nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna över en 5-
årsperiod. Målet nåddes heller inte 2011 och 2010, en ohållbar 
utveckling.  

• Resultatmålet 2 % under planeringsperioden, utfallet blev 1,9 %.  
Budgeterade resultat för 2013-2016 sjunker successivt till 0,6 %.  

• Skuldsättningstaket 100 000 kr per invånare har passerats.  
• Nettoinvesteringarna för kommunens verksamheter är inte själv-

finansierade över en 5-årsperiod. Målet nåddes heller inte 2009, 
2010 och 2011.  

 
Revisorerna konstaterar för tredje året i rad att sett över en femårsperiod 
bakåt är kostnadsökningen högre än intäktsökningen, 3,8 % mot intäkts-
ökningen 3,5 %.  
 
Under 2010 ökade nettokostnaderna med 6,1 % medan skatteintäkterna 
endast ökade med 4,6 %. År 2011 var kostnadsutveckling visserligen läg-
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re, 4,9 %, men intäktsökningen sjönk till 3,5 %. För 2012 minskar netto-
kostnaderna med -0,9 % och skatteintäkterna ökar med 0,7 %. En skatte-
växling med landstinget för kollektivtrafiken innebär en minskning av 
både kostnader och skatteintäkter med 1,7 %. Trenden med mycket stora 
nettokostnadsökningar är bruten. Däremot är ökningen av skatteintäk-
terna successivt mindre.  

 
Engångsintäkter i form av återbetalning av försäkringspremier 78,8 mnkr 
motsvarar hälften av årets resultat 151,1 mnkr. Föregående år såldes ett 
stort antal tomträtter för närmare 200 mnkr.     
 
Stora investeringar i den skattefinansierade verksamheten planeras 
framåt. De kan inte självfinansieras med nuvarande resultatnivåer. Om 
inte resultaten höjs, kommer dessa investeringar att behöva lånefinansie-
ras i högre grad vilket innebär en större belastning på kommunens eko-
nomi. Driftkostnaderna för verksamheterna i dessa fastigheter och an-
läggningar kommer också att kräva ekonomiskt utrymme. 
 
Kommunen har svårt att nå de finansiella målen och kostnadskontrollen 
är fortsatt viktig med tanke på att skatteintäktsutvecklingen förutspås bli 
svag. Investeringstakten är fortsättningsvis också hög, vilket är oroväck-
ande. Investeringarna inom bolagssektorn genererar intäkter, men inve-
steringarna för den kommunala kärnverksamheten är en kostnadsbelast-
ning som ytterst måste bäras av skatteintäkter. 
 
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
I årsredovisningen finns en mycket kortfattad beskrivning av utfallet av 
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunen underhåller sina anläggningstillgångar: Målet bedöms 
som uppfyllt.  
 
Målet 30 år för omloppstid för asfaltbeläggning, har för första gången på 
flera år uppfyllts genom extra avsatta medel från återbetalningen från 
AFA. Målet har varit detsamma sedan lång tid och har inte uppnåtts de tre 
senaste åren (utfallet 2011 var 70 år, 2010 46 år, 2009  65 år). 2006-2008 
uppnåddes målet med hjälp av extra resurser avsatta för asfaltbelägg-
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ningsprogrammet. Målet 30 år torde vara satt för att inte i allt för stor 
utsträckning idka kapitalförstöring.  
 
Underhåll av fastigheter anses tillräckligt och detta baseras på Gavlefas-
tigheter Gävle kommun AB’s och AB Gavlegårdarnas bedömningar. 
 
Kommunen har en hög lokaleffektivitet, där lokalytor (kommunal 
regi) fortlöpande anpassas till förändringar i verksamheterna  
Målet bedöms som delvis uppfyllt. 
 
Med en hög kostnadseffektivitet ska elevernas/de studerandes ge-
nomsnittliga studieresultat i grundskolan/gymnasieskolan/vuxen-
utbildningen ligga över kommungruppens genomsnitt. Målet för stu-
dieresultat är inte uppnått för grundskolan. Andelen elever som är behö-
riga 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 grundläggande vuxenutbildning och 
svenska för invandrare.  
 
Revisorerna ser grundskolans svårigheter att nå kunskapsresultat som 
bekymmersamma. Enligt statistik redovisad i beslutsunderlag i ärendet 
likvärdig skola till nämnden saknade 31 % av eleverna fullständiga betyg i 
årskurs nio 2012. Det är en kraftig försämring från 2009, då andelen var 
ca 25 %. Behörigheten till gymnasiet har också sjunkit från 88 % år 2009 
till 86 % år 2012. Barn- och Ungdomsnämnden har beslutat om Likvärdig 
skola med hög kvalitet, där ett nytt högstadium ska starta 2014 och flera 
andra högstadier läggs ner.  
 
Den totala kostnaden samt genomsnittligt antal månader med för-
sörjningsstöd för aktuella biståndshushåll är lägre än kommungrup-
pen större städer. Kommentaren är att målet inte kan mätas. 
 
 I delårsrapport 2 skrevs följande: ” Enligt öppna jämförelser för år 2011 
ligger Gävle kommuns kostnader för utbetalning av försörjningsstöd be-
tydligt lägre än genomsnittet för större städer. När det gäller genomsnitt-
ligt antal månader med försörjningsstöd finns inga aktuella jämförelse-
uppgifter med kommungruppen större städer.” 
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Om delar av målet inte går att följa upp bör övervägas om dessa delar ska 
tas bort eller omformuleras.  
 
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). 
 

1.2.2  Leverantörsreskontra 

Vid årets ingång fanns en differens mellan leverantörsreskontra och re-
dovisning. Denna differens har varierat över tid och också påtalats tidiga-
re år av revisionen. Utredningsförsök har gjorts från Kommunlednings-
kontoret (KLK) Ekonomi. Enligt leverantörsreskontran fanns en större 
skuld mot leverantörer än vad redovisningen (huvudbok) visade. Under 
2012 aviserades från KLK Ekonomi att när kommunen byter ekonomisy-
stem kommer den gamla leverantörsreskontran att avvecklas. Det nya 
ekonomisystemet Agresso ger dels andra tekniska möjligheter till av-
stämning och dels blir rutinerna för ändringar i leverantörsdatabasen 
annorlunda. I Agresso skulle alla leverantörer läggas upp på nytt och 
därmed skapas andra förutsättning för löpande avstämning från en noll-
punkt. 
 
För att ta bort den gamla differensen krävs en bokföring av en kostnad i 
redovisningen. Eftersom differensen inte är utredd, kan felet ligga i leve-
rantörsreskontran eller i redovisningen, alternativt i båda. Det är med 
andra ord inte givet att det är en faktisk kostnad. Det behövdes ett under-
lag för att ta ställning till den frågan från revisionen. 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 fort-
farande fanns brister i rutiner eller system som förändrade differensen. 
En konsult från KPMG anlitades för en IT-baserad analys av transaktio-
nerna i de båda delarna av ekonomisystemet. 
 
Analysen visade på ett stort antal olika faktorer som gjorde att uppgifter-
na i leverantörsreskontran och redovisningen inte var likartade. Det är en 
förutsättning för avstämning att man har samma transaktioner att utgå 
från och sedan vet vilka som endast finns i det ena systemet. Resultatet 
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har sedan kommunicerats med KLK Ekonomi och revisionen fick ett svar 
med kommentarer till avvikelserna. 
 
Differensen har inte hanterats i bokslutet för 2012 utan kommer att bo-
kas bort under 2013. De sista betalningarna via bank av leverantörsfaktu-
ror som lagts in i det gamla ekonomisystemet gjordes i februari 2013. 
 

1.2.3  Manuella utbetalningsrutinen 
När förskingringen uppdagades inom Utbildnings- och Arbetsmarknads-
nämnden under senhösten 2012 aktualiserades frågan om revisionen 
kunde förlita sig på de uppgifter som fanns i redovisningen totalt sett när 
det gällde manuella utbetalningar. Denna post är en del av bokslutet där 
riktigheten ska kontrolleras. Den är också en del i det totala avslut av den 
gamla leverantörsreskontran som ska göras under 2013. 
 
De underliggande verifikationerna för de utbetalningar som gjorts under 
2011 och 2012 begärdes in till Revisionskontoret för en genomgång. Det 
var dels för att säkerställa hur rutinen fungerat inom övriga delar av Ut-
bildnings- och Arbetsmarknadsnämnden och dels för att säkerställa att 
underlagen var korrekt hanterade i övriga nämnder och Kommunstyrel-
sen. I arbetet har den tidigare gjorda IT-analysen av leverantörsreskont-
ran kunnat användas. 
 
Genomgången av Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden är gjord och 
resultatet kommunicerat med förvaltningen. Brister finns i underlag, men 
något ytterligare fall av oegentligheter har inte upptäckts. Möte för upp-
följning blir i juni.  
 
Genomgång av övriga nämnder och Kommunstyrelsen pågår och avstäm-
ning av resultaten är planerad att ske i juni. 
 
Med det nya systemet Agresso hanteras dessa utbetalningar via en egen 
skanningrutin som för närvarande hanteras av KLK Ekonomi. Attester 
sker elektroniskt i systemet på samma sätt som för skannade leverantörs-
fakturor. Vid mötena i juni kommer den nya hanteringen att följas upp. 
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1.2.4  Intyg enligt transparenslagen (Lag om finansiella 
förbindelser) 

EU-kommissionen utövar tillsyn över att medlemsstaterna följer EU:s 
statsstödsregler. Konkurrensverket utövar tillsyn över att lagen följs i 
Sverige.  
 
I vissa fall ska revisorerna granska och särskilt intyga att den företags-
verksamhet som kommunen bedriver, i egen regi eller genom ett dotter-
företag, redovisas öppet och separat så att det framgår vilka offentliga 
medel som tillförts företagsverksamheten och hur medlen har använts. 
 
Kommunens företagsverksamhet har i dag inte i något fall den omfatt-
ningen att det krävs intyg av kommunens revisorer. Utvecklingen följs 
löpande. 

 

1.3  Kommunstyrelsens övergripande ansvar 
Styrelsen ansvarar för redovisningen av kommunens resultat både i eko-
nomiska termer, måluppfyllelse och väsentliga händelser. I styrelsens 
ansvar ligger dessutom att leda och samordna beredningen av fullmäkti-
ges ärenden.  
Kommunstyrelsen har också en uppsiktsplikt för all verksamhet oavsett 
organisationsform. 
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1.3.1  Finansförvaltningen   
 
Kommunen har, förutom egna lån, en stor förmedling av lån till de kom-
munala bolagen. Fullmäktige fastställer övergripande riktlinjer och fi-
nanspolicy för kommunkoncernen samt beslutar om ramar för upplåning, 
utlåning, borgen och övriga finansiella mål.  
 
En granskning genomfördes våren 2012 av organisation och intern kon-
troll i Gävle kommuns finansförvaltning. Granskningen har genomförts av 
KPMG. 
Finansförvaltningens in- och utlåning är omfattande och dess betydelse 
för kommunens ekonomiska resultat är stor. Sammantaget i bokslutet 
2011 uppgick finansiella kostnader/intäkter netto till 67,5 mnkr för 
kommunen, en betydande intäktspost. Det är viktigt att den anställde 
skyddas av goda rutiner och kontroller i hanteringen av stora belopp lik-
som att kommunens tillgångar/skulder hanteras på ett korrekt sätt.  
 
Vid årsskiftet 2011-12-31 hade kommunen:          
 

Kommunens finansförvaltning 2011-12-31 Lån 
mnkr 

Utlåning 
mnkr 

Förmedlade lån från bank via kommunen till bola-
gen  

4 920 4 920 

Lån till bolag direkt från kommunen  1 687      
Övriga fordringar på koncernföretag  14 
Lån till Brynäs Arena AB samt Bomhus Folkets Hus    125 
Förlagsbevis Kommuninvest AB  12 
Långfristig fordran på staten för Hamnleden              56 
Egna lån i kommunen     430  
Summa lån/utlåning 5 350 6 814 
 

Dessutom fanns borgensåtaganden för drygt 700 mnkr fördelade på 
Gävle Stadshus AB 636 
Samkraft AB (delägt bolag för vindkraft) 38 
Billeasing 30  
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De förbättringsområden som upptäcktes var: 
 

• Finanspolicyn kan förtydligas vad gäller borgensåtaganden. 
• Risk- och väsentlighetsanalys saknas för finansförvaltningen. 
• En övergripande likviditetsplanering finns, men löpande likvidi-

tetsplanering saknas inom finansförvaltningen. 
• Känslighetsanalys 2011 saknades. 
• Finansrapporterna hade 2011 inte behandlats i Kommunstyrel-

sen. 
• Internbanksinstruktionerna kan förtydligas och rutinerna för 

skuldhantering kan förstärkas.  
• Positivt ur sårbarhetssynpunkt är att två personer kan rutinerna. 
• Den interna kontrollen är bristfällig, då det var möjligt att ensam 

genomföra samtliga moment från upplåning till utbetalning inklu-
sive avstämningar.  

• 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 in-
tern kontroll. Delegationen bör ändras. 

 
Kommunstyrelsen har 2012-09-24 (Dnr 12KS241) besvarat revisions-
rapporten. Revisorskollegiet konstaterar att kommunstyrelsen tagit till 
sig rapporten med ett gediget engagemang. De mest brännande punkter-
na i revisionsrapporten är redan åtgärdade och övriga punkter är upp-
tagna på agendan för åtgärd eller analys i närtid. 
 

1.3.2  Uppsiktsplikt 
I mitten av november 2012 uppdagades en misstänkt förskingring vid 
Borgarskolan. De från kommunen till polisutredningen lämnade uppgif-
terna har visat att förskingringen totalt omfattade 20,4 mnkr mellan 2006 
och 2012. År 2012 var beloppet 8,4 mnkr inklusive moms.  
  
Kommunstyrelsen anlitade i början av december 2012 Ernst & Young för 
en extern utredning. Uppdraget avsåg genomgång av budget- och uppfölj-
ningsprocessen samt utbetalningsprocessen. Revisorskollegiet har tagit 
del av rapporten. Revisorerna har tagit initiativ till kompletterande 
granskningar av Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämndens samt Kom-
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munstyrelsens ansvar för att förskingringen varit möjlig. Bristerna i 
nämndens ekonomiska redovisning och interna kontroll har haft åter-
verkningar på kvalitén i beslutsunderlag även i andra beslut 2012 röran-
de budget för 2013 samt för omställningsåtgärder. 
 
Revisorerna har även träffat Kommunstyrelsens ordförande och kom-
mundirektören vid ett slutrevisionsmöte för Gävle Stadshus AB 2013-04-
16 och där lyft även denna granskningsrapport till diskussion. 
 
Revisorerna har under 2012 konstaterat att Kommunstyrelsen brustit i 
delar av sin uppsiktsplikt. Beslut om fördelning av extra resurser till Ut-
bildnings- och Arbetsmarknadsnämnden fattades med bristfälliga under-
lag som grund. Egna utredningar av nämndens ekonomi gjordes inte trots 
prognoser om underskott mot tilldelad budget. 
 
Kommunstyrelsen har, efter revisorernas rapport och påpekanden 2005, 
vidtagit åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Samtliga nämnder 
utom Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden hörsammade kraven. 
Kommunstyrelsen har sedan inte följt upp efterlevnaden av de nya kraven 
och tycks heller inte säkerställt informationen i leverantörsreskontran via 
egna kontroller. 
 

1.3.3  Policies, riktlinjer och ägardirektiv 
I Gävle kommun finns en mängd styrdokument: policies, riktlinjer och 
ägardirektiv.  
 
Tre av dessa har aktualiserats i revisorernas granskningar 2012 och av 
den förskingring som uppdagades under året: 
 

• Attestreglementet  

(Antaget av KF 1999-05-31, § 125) 

• Intern kontroll av ekonomi och verksamhet – reglemente    

(Antaget av KF 1999-05-31,§ 125) 

• IT-säkerhetshandbok för Gävle kommunkoncern 

(ursprungligen beslutad 1999, uppdaterad till version 4 2007) 
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Granskningen av avtalshantering visar behov av uppdatering av attestreg-
lementet samtidigt som beslut om rättigheter att teckna avtal behöver 
tydliggöras i nämndernas och Kommunstyrelsens delegationsordningar. 
 
Förskingringen inom Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämndens an-
svarsområde har visat att arbetet med intern kontroll inte varit tillräck-
ligt.  Kompetensutveckling har initierats för nämnder och förvaltningar. 
Förankringen av arbetet på nämndsnivå är viktig. Den har delvis funnits, 
Socialnämnden har under vissa mandatperioder utsett internkon-
trollansvariga bland nämndsledamöterna. Revisorerna kommer under 
2013 att följa upp hur arbetet med intern kontroll utvecklas.  
 

Vad är intern kontroll? 
Den interna kontrollen omfattar ett antal olika delar 
• Att nämnden lever upp till målen som fullmäktige satt upp 
• Att man håller sig inom nämndens budgetram – det innebär att man 

måste följa upp olika verksamheter och enheter, hur de hanterar den 
budget som nämnden fördelat ut till dem. 

• Att nämnden följer den speciallagstiftning och riktlinjer som finns t ex 
Skollag, Socialtjänstlag, Lag om offentlig upphandling 

• Att nämnden har en tillfredställande kontroll över att utbetalningar 
görs med rätt belopp till rätt mottagare och att kostnaden är attesterad 
av ansvarig 

• Att nämnden har en tillfredställande kontroll över att inbetalningar 
kommer in från alla som ska betala taxor, med rätt belopp och att 
statsbidrag söks korrekt 

• Att nämnden också har kontroll över representation, bisysslor, avtal, 
försäkringar, brandskydd, IT-säkerhet, sekretesshantering mm som re-
spektive nämnd bedömer som väsentligt. 

 
I en revisionsrapport 2010 påtalade revisorerna att IT-säkerhets-
handboken, uppdaterad senast 2007, inte följde aktuell ISO-standard. 
Idag talar man inte om IT-säkerhet utan informationssäkerhet. Det är den 
lagrade informationen som ska vara tillgänglig, skyddas för förvanskning 
och från att förstöras. Det finns flera exempel på viktig information att 
skydda: sekretessbelagd information, fasta data med ekonomisk betydel-
se, filer för utbetalningar och fakturering samt loggar. Fasta data kan vara 
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uppgifter om ärenden i verksamhetssystem, kundregister, leverantörsre-
gister, personalsystem och fasta parametrar i taxor.  
 

1.3.4  Ej verkställda biståndsbeslut  
På en punkt kräver lagstiftningen en särskild redovisning av en specifik 
del av kommunens verksamhet, ej verkställda biståndsbeslut enligt Soci-
altjänstlagen (SOL)och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS).  
Det åligger de kommunala revisorerna att särskilt följa de fall där kom-
munen inte inom rimlig tid verkställer gynnande biståndsbeslut enligt 
SOL och LSS. Dessa är inte möjliga att överklaga för den enskilde. Kom-
munen kan dömas till viten om de gynnande biståndsbesluten inte verk-
ställs. 
 
Som tidigare år finns två huvudsakliga områden finns där verkställandet 
är ett problem. Det ena är Socialnämndens svårigheter att få fram kon-
taktfamiljer/-personer motsvarande det behov och de beslut som finns. 
Situationen är oförändrad jämfört med föregående årsskifte med 7 perso-
ner som väntar på verkställande. 
 
För Omvårdnadsnämnden är huvudproblemet att kön till boenden inom 
handikappomsorgen kvarstår trots utbyggnad, vid årsskiftet 35 personer 
(25 förra årsskiftet). Även till särskilda boendena finns idag kö, vid års-
skiftet hade 14 personer beviljats boende som inte verkställts inom tre 
månader. Denna siffra var förra året endast en person. 
 
Ur Omvårdnadsnämndens rapport till fullmäktige per årsskiftet framgår 
följande: 

 ”Sedan 2009 har Socialstyrelsen öppnat 50 tillsynsärende på ej verk-
ställda beslut enligt SoL och LSS(>3 mån), varav ett gällt äldreomsorg 
och övriga inom funktionshinderområdet. 12 domar har avgjorts, där 
kommunen i nio fall fått betala vite med totalt 718 900 kronor. 21 
ärenden har Socialstyrelsen beslutat att avsluta tillsynen utan ansökan 
om vite. För närvarande finns 17 pågående tillsynsärenden där kom-
munen väntar på beslut.” 
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Kommunen måste upphandla äldreboenden och särskilda boende från AB 
Gavlegårdarna fr o m 2011 enligt den nya lagstiftningen för allmännyttan. 
Upphandling ska enligt Lag om offentlig upphandling ske i konkurrens. 
 
Beslut fattades i Kommunfullmäktige 2012-12-17 om Fastighetsstrategi 
för tillväxt med inriktning mot Omvårdnad Gävles vård-, omsorgs- och 
gruppboende. Här klargjordes ansvar och roller för Kommunstyrelsen, 
Omvårdnadsnämnden samt Gavlefastigheter AB i processen för att 
genomföra nödvändiga upphandlingar, detaljplaneförändringar och för 
att utnyttja fastighetskompetens inom koncernen. 
 
Med detta tydliggörande av roller och ansvar finns bättre förutsättningar 
för att hantera köer. 
 

1.3.5  Förtroendevaldas arvoden 
Beslut fattades i Kommunfullmäktige 25 oktober 2010, § 131 om ”Bestäm-
melser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gävle kommun.” Till 
dessa bestämmelser finns också tillämpningsanvisningar. Utbetalningsrutinen 
hanteras av respektive nämnds-/styrelsesekretare och löneenheten Kommun-
ledningskontoret. 
Revisorskollegiet beslutade 2012-06-14 att granska tillämpningen av bestäm-
melserna om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gävle kommun. 
 
Syftet med granskningen är att genomlysa den interna kontrollen i utbetal-
ningsrutinen och att kontrollera om utbetalade belopp överensstämmer med 
bestämmelserna. Syftet är också att kartlägga om arvodesbestämmelserna 
täcker dagens verksamhet i kommunen. 
 
Granskningen genomfördes av Grant Thornton och den rapport som pre-
senterades har diskuterats med Kommunstyrelsen som också gjort en 
uppföljning och översyn av bestämmelserna under 2012.  
 
Revisorernas granskningar visade på olikheter i hanteringen mellan 
nämnder och mellan nämnden och bolagsstyrelser. Efter ett möte med 
fullmäktiges presidium beslutades att granskningen översänds direkt till 
fullmäktige för att vara ett underlag för den kommande översynen av 
arvodesregler och rutiner inför nästa mandatperiod. 
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1.4 Kommunstyrelsens egen förvaltning  
 

1.4.1 IT-avdelningen självkostnadsprissättning 
Bland Kommunstyrelsens egna verksamheter finns IT-avdelningen. Den 
är en intern serviceenhet som säljer sina tjänster till nämnder, kommu-
nens bolag, kommunalförbund, Ockelbo kommun m fl. Verksamheten har 
2011 och 2012 visat underskott, d v s intäkterna har inte täckt verksam-
hetens kostnader.  
Under 2011 granskades IT-avdelningens externa avtal för Din IT-
arbetsplats. Denna granskning visade stora brister i avtalen med ATEA.  
En granskning av internprissättning och självkostnad påbörjades i slutet 
av 2012 och pågår under våren 2013. Den innehåller tre delar: 
 

1. Granska om självkostnadskalkyler och internredovisning är ett bra 
stöd för prissättningen.  

2. Analysera orsakerna till att verksamheterna går med underskott. 
3. Granska om respektive nämnd, styrelse eller Kommunfullmäktige fat-

tat beslut om principer för prissättning.  
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1.5 Nämndsövergripande granskning 
 

1.5.1 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 den 
interna kontrollen i hanteringen av avtal. Granskningen genomfördes av 
Revisionskontoret. 
 
I enkäten ställdes frågor om hur beslut fattas, om vem som har rätt att 
teckna avtal, om register över avtal finns, rutiner för hanter-
ing/uppföljning, kvalitetssäkring innan avtal tecknas av jurister eller sak-
kunniga samt uppföljningen av ramavtal tecknade av Inköp Gävleborg.  
 
Krav i Kommunallagen på att kommunen säkerställer rätt till kontroll och 
insyn i verksamheter som läggs ut på entreprenad ingick också i enkäten. 
Om revisorernas rätt till insyn för granskning av måluppfyllelse och effek-
tivitet för medborgarnas räkning enligt Kommunallagen följdes också 
upp. 
 
Resultatet från enkäten visar följande: 
 
Något enhetligt register för avtal finns inte, olika lösningar tillämpas i 
kommunstyrelsen, nämnder och bolag. Med tanke på många pensionsav-
gångar är det viktigt att information om avtals existens och förvaring är 
lätt åtkomlig även för ny personal. En enhetligare hantering med system-
stöd är önskvärd. 
 
Uppföljning av avtal uppvisar en splittrad bild. Den stickprovsvisa upp-
följning som görs i internkontrollplaner, ser ut att fokusera på efterlevnad 
av ramavtal som tecknats av Inköp Gävleborg.  
 
Den skillnad som noteras är att egna upphandlingar ger ett tydligare eget 
ansvar för hela processen från kravspecifikation via upphandling till avtal. 
När det gäller ramavtalen blir detta ansvar tudelat. Enlig förbundsord-
ningen för Inköp Gävleborg ansvarar de för upphandling och att teckna 
avtal, kommunen har ett ansvar som beställare.  För att ramavtal ska bli 
så bra som möjligt och verkligen utnyttjas är det viktigt att nämn-
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der/bolag deltar aktivt i upphandlingsprocessen och påverkar de krav 
som ställs på varan/tjänsten i anbudsförfrågan, påverkar utvärderings-
modell och avtalsupplägg.  

1.5.2 Uppföljning enkät samt kontroll av fakturor mot 
avtal  

Under 2012 har enkäten följts upp av en granskning av ett stickprov av 
fakturor och bakomliggande avtal. Det har gjorts för samtliga nämnder, 
utom för Valnämnd och Överförmyndarnämnd där egna avtal saknas. För 
Omvårdnadsnämnden har Kommunrevisionen gjort en mer omfattande 
granskning av samtliga avtal och fakturering från externa entreprenörer. 
Denna redovisas under Omvårdnadsnämnden längre fram. 
 
De fakturor som valdes ut kom från respektive nämnds största leverantö-
rer. Inköp Gävleborg har i Qlickview samlat dels information om gällande 
avtal och dels från respektive kommun fått uppgifter om inköp. Detta 
system utnyttjandes för att ta fram de största leverantörerna. Resultatet 
från granskningarna av nämnderna visar att det bakom i stort sett alla 
fakturor fanns ramavtal eller avtal som förvaltningen tecknat. Utnyttjan-
det av ramavtal inom Socialnämnden kan öka. 
 
Enkät och uppföljning – revisorernas slutsatser: 
Från dessa granskningar vill revisorerna särskilt lyfta fram att det är vik-
tigt att: 
     

• Kommunstyrelse, nämnder och bolag aktivt deltar i upphand-
lingsprocessen för ramavtalen som Inköp Gävleborg upphandlar. 
Detta för att ramavtalen ska bli så bra som möjligt och verkligen 
utnyttjas. 

 
• Gränsdragningen i ekonomiskt ansvar gentemot Inköp Gävleborg 

måste klarläggas och säkras juridiskt. Med dagens lagstiftning inom 
upphandlingsområdet och gällande förbundsordning riskerar Gävle 
kommun att få betala en stor andel av skadestånd eller upphandlings-
skadeavgifter om andra förbundsmedlemmar. 
 

• Ett enhetligt systemstöd för att dels göra avtal lättillgängliga och 
dels underlätta uppföljning är angeläget. 
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• Vid översynen av attestreglementet bör frågan om rätt att teckna 

avtal på olika nivåer i kommunen tydliggöras. Delegationsord-
ningarna kan också behöva ses över. 

 
Enkäten och uppföljningen har kommunicerats med berörda och de för-
bättringsförslag som kommit fram har hanterats på ett positivt sätt. Soci-
alnämnden har ändrat rutinerna för handläggning av ärenden där HVB-
placeringar görs, för att öka utnyttjandet av de ramavtal som finns. Övriga 
nämnder är också positiva i sina svar. 
 
Kommunstyrelsen delar revisorernas bedömningar och är positiva till att 
vidta åtgärder. Dels planeras man att ta i drift en modul i det nya ekono-
misystemet Agresso som ska hantera inköp och avtal, dels planerar man 
att se över attestreglementet under hösten. Gränsdragningen gentemot 
Inköp Gävleborg har man inlett ett arbete med att se över. 
 
 

1.5.3 Ensamkommande flyktingbarn 
Revisorerna i Sandvikens, Söderhamns och Gävles kommuner samt 
Landstinget Gävleborg granskade 2011 verksamheten för ensamkom-
mande flyktingbarn.  En fråga som följdes upp under 2012 var 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 gav Socialnämnden och Överförmyn-
darnämnden motstridiga svar. Frågan kan hanteras olika beroende på om 
det är kommunens eget boende eller om det är ett fristående HVB. 

Socialnämnden hävdade vid ett uppföljande möte 2012 att det inte finns 
något motsatsförhållande i svaren mellan dem och Överförmyndarnämn-
den.  
 
I april 2012 kom en vägledning från Socialstyrelsen vilket ansvar olika 
myndigheter har för ensamkommande flyktingbarn. Den klargör att det 
ska utses en god man fram till dess barnet fått ett beslut om uppehållstill-
stånd. Därefter ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses som har 
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ansvar för den dagliga omsorgen och den långsiktiga planeringen för bar-
nets framtid. Däremot frågan om vem som ansvarar för att göra en polis-
anmälan om barnet försvinner klargörs inte. Slutsatsen blir att den gode 
mannen eller den särskilt förordnade vårdnadshavaren som företräder 
barnets intressen måste ha den kontakten och uppgörelsen med persona-
len vid boendet att frågan hanteras så skyndsamt som möjligt. Detta är 
alltså något som måste avtalas med de boenden som Socialtjänsten ut-
nyttjar och det är i dessa avtal frågan kan regleras.  
 

1.6 Nämnder 
 

1.6.1 Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden 
I mitten av november 2012 uppdagades en misstänkt förskingring vid 
Borgarskolan. De från kommunen till polisutredningen lämnade uppgif-
terna har visat att förskingringen totalt omfattade 20,4 mnkr mellan 2006 
och 2012. År 2012 var beloppet 8,4 mnkr inklusive moms.  
  
Kommunstyrelsen anlitade i början av december 2012 Ernst & Young för 
en extern utredning. Uppdraget avsåg genomgång av budget- och uppfölj-
ningsprocessen samt utbetalningsprocessen. Revisorskollegiet har tagit 
del av rapporten. Revisorerna har tagit initiativ till kompletterande 
granskningar av Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämndens samt Kom-
munstyrelsens ansvar för att förskingringen varit möjlig. Bristerna i 
nämndens ekonomiska redovisning och interna kontroll har haft åter-
verkningar på kvalitén i beslutsunderlag även i andra beslut 2012 röran-
de budget för 2013 samt för omställningsåtgärder. 
 
Revisorerna konstaterar följande: 
En tilldelning, i strid mot direktiv, av alltför omfattande rättigheter för 
alltför många personer, brister i riskanalys för internkontrollåtgärder i 
kombination med den bristande ekonomiska budget- och uppföljningsru-
tinen har möjliggjort att en förskingring av mycket stor omfattning kun-
nat pågå under lång tid. En revisionsrapport från november 2005 påtala-
de problemet och kommunstyrelsen gav i januari 2007 direktiv om åtgär-
der.  
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För verksamhetsåret 2012 har detta även inneburit brister i beslutsun-
derlag för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige för tilldelning av 
budget för 2013 samt för tillskott av extra medel för omställningsåtgärder 
2012. 
 
Dialogmöte 2013-04-15: 
Revisorerna har haft ett möte i april 2013 med Utbildnings- och Arbets-
marknadsnämndens beredningsgrupp för att få deras syn på revisionens 
granskningsrapport om förskingringen och den åtgärdsplan som nämn-
den arbetat med under 2013. 
 
Revisorerna har under 2012 konstaterat att allvarliga brister i ledning, 
styrning och intern kontroll finns inom Utbildnings- och Arbetsmark-
nadsnämnden. Dessa brister har förorsakat kommunen ekonomisk skada.  
 
Nämnden har inte sett till att den ekonomiska rapporteringen skett på ett 
tillfredställande sätt för de verksamheter den ansvarar för. Nämnden har 
heller inte sett till att den interna kontrollen genomförts på ett sådant sätt 
att nämnden säkerställt en god intern kontroll. Nämnden har brustit i 
efterlevnad av direktiv från Kommunstyrelsen. 
 

1.6.2 Omvårdnadsnämnden 
Revisorerna träffade nämndens ordförande och förvaltningschef i ett dia-
logmöte januari 2012. En extern konsult gjorde under hösten 2011 en 
utredning över hur ekonomistyrningen i nämndens verksamhet fungera-
de. Kostnadsökningstakten har enligt förvaltningsledningen dämpats. 
Budgeten för 2012 är utfördelad i organisationen och besparingskraven 
tydliggjorda på lägsta nivå.  
 
Den bristande måluppfyllelsen i kundnöjdhet och när det gäller utbygg-
nad av LSS-boenden diskuterades också vid dialogmötet. 
 
Granskning av kontroll av fakturor från externa uppdragsföretag 
Kommunala tjänster läggs ut på externa utförare i allt större utsträckning. 
Under 2011 köpte Omvårdnadsnämnden tjänster för 215 mkr. Det avsåg 
både ordinärt boende (hemtjänst), särskilt boende, LSS-boende och per-
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sonliga assistenter. Egenregiproduktionen omfattade 925 mkr 2011, 81 
% av verksamheten och externa utförare utförde 19 % av tjänsterna. 
 
Syftet med granskningen var att  
• analysera likvärdigheten i ersättningsmodellerna för verksamhet i 

egen regi och externa utförare  
• granska avtalens reglering av ersättning, kontroller och sanktioner  
• granska intern kontroll i utbetalning av ersättning för utförda tjänster 
 
Granskningen har genomförts av en konsult: BDO och avsett perioden 
januari-mars 2012, men även förändringar i april har noterats.  
 

1. Ersättningsmodeller: Efter införande av LOV i april 2012 har er-
sättningsprinciperna anpassats så att inga väsentliga skillnader 
finns mellan egen regi och externa utförare.   

2. Avtal: Hantering av momskompensation och sanktioner skiljer sig 
mellan avtalen. Grunderna för ersättning för dagverksamhet är 
oklara. 
Seriositetskontroller: En löpande uppföljning av leverantörerna 
när det gäller betalningsanmärkningar, kreditvärdighet och om 
skatter och avgifter betalas i tid har inte gjorts.  

3. Intern kontroll i utbetalningar: 
Ansvarsfördelning: Ansvarig för upphandling och verksamhet 
kontrollerar och attesterar inte fakturorna. Kvalitetskontroll och 
ekonomisk kontroll ligger alltså organisatoriskt på skilda enheter 
inom Omvårdnad Gävle.  
Fakturakontroll:  
• Underlagen från verksamhetssystemen har inte varit korrekta 

och tillförlitliga.  
• Avvikelser finns, men dokumentation av upptäckta fel saknas. 

Någon rättelse eller kreditfaktura finns inte under granskad 
period. 

• För en av de större leverantörerna har utbetalningsunderlag 
upprättats av förvaltningen, enligt ett gammalt avtal, i stället 
för fakturering från företaget.  

Sekretess: Sekretessbelagda uppgifter finns på fakturorna. När 
fakturorna skannas sker inte sekretessbeläggning direkt utan först 
när fakturan når Omvårdnad Gävle. 
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Budgetkontroll: Varje leverantör redovisas med en egen ansvars-
kod, vilket ger en möjlighet att bedöma rimlighet i debiteringen ut-
ifrån budget för upphandlade verksamheter. Leverantörer enligt 
LOV är däremot mer svårbudgeterade eftersom vårdtagaren själv 
väljer utförare. 

 
I svaret till revisorerna på rapporten listar Omvårdnadsnämnden omfat-
tande åtgärdsplan för undanröjande av påtalade brister. 
 
Revisorernas slutsatser: 
De brister i intern kontroll, organisation och rutiner som framkommit vid 
granskningen har resulterat i en serie åtgärder. 
Med de föreslagna åtgärderna kommer nämndens interna kontroll att 
stärkas för att säkerställa att rätt ersättning utbetalas, enligt överens-
kommelse i avtal och för faktiskt utfört arbete.  
 
Revisorerna ser det som positivt att nämnden hanterat synpunkterna på 
ett konstruktivt sätt. I den löpande granskningen av nämndens interna 
kontroll kommer den nya rutinen följas upp. 
 
Granskning av läkemedelsanvändningen 
Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de se-
naste 20 åren. Detta är mest påtgaligt för äldre i särskilda boendeformer, 
men också multisjuka äldre i ordinärt boende, som idag är ordinerade i 
medeltal 8-10 olika läkemedel. Den omfattande läkemedelsanvändningen 
innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner. 
Det förekommer även direkt olämplig behandling med vissa läkemedel. 
En tydlig och allvarlig konsekvens av den omfattande läkemedelsanvänd-
ningen hos äldre är det faktum att en betydande andel, uppemot 30 %, av 
akuta inläggningar av äldre på sjukhus idag, beror på läkemedelsbiverk-
ningar. En fungerande läkemedelshantering är i hög grad beroende på en 
god samverkan mellan huvudmännen. 
 
På uppdrag av revisorerna i Gävle och Bollnäs kommun i samverkan med 
Landstinget Gävleborgs revisorer har PwC granskat läkemedelsanvänd-
ningen inom såväl särskilt boende som ordinärt boende. 
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För Gävle kommuns del är vår bedömning är att det finns anledning att 
säkerställa att den förhållandevis höga användningen av lugna-
de/sömnmedel är optimal med tanke på risken för biverkningar. Vidare 
ser vi ett behov av att utreda och säkerställa att de i vissa fall påtagliga 
variationerna i läkemedelsanvändningen mellan äldreboendena verkligen 
speglar en optimal användning och att skillnaderna inte beror på andra 
faktorer.  
Vår sammanfattande bedömning är att Omvårdnadsnämnden till viss del 
säkerställt en ändamålsenlig läkemedelsförskrivning/-användning utifrån 
gällande författningar. 
 
Utifrån rapportens resultat har revisorerna haft ett seminarium med 
verksamhetsansvariga, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och företrä-
dare för nämnden den 26 februari 2013. 
 
Revisorerna har översänt rapporten till nämnden med begäran om svar 
på vilka initiativ som kommer att tas till utredning och analys över orsa-
kerna till de variationer i förskrivningsmönster som granskningen visar. 
Svar väntas under maj, dvs efter denna avrapportering till fullmäktige. 
 
 
Nationella riktlinjer för demensvård  
Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen i Sverige ca 50 miljarder 
kronor och där kommunerna står för den största delen motsvarande 85 
procent. Vården och omsorgen har begränsade resurser vilka måste för-
delas utifrån vad som gör mest nytta, både för den enskilde och för sam-
hället i stort. 2010 gav därför Socialstyrelsen ut Nationella riktlinjerna för 
vård och omsorg till personer med demenssjukdom i syfte att bidra till en 
god och jämlik vård och omsorg för de som är i behov av det. Riktlinjerna 
är inte bindande, men utgör starka rekommendationer.  
Revisorerna i Gävle har i sin risk och väsentlighetsanalys funnit det ange-
läget att genomföra en fördjupad granskning inom området. Att genomfö-
ra granskningen har uppdragits till Kommunal Sektor inom PwC 
 
Granskningen ska svar på frågan: Bedriver och organiserar styrelse och 
nämnder i respektive organisation vård och omsorg för personer med 
demenssjukdom utifrån de nationella riktlinjerna och egna kvalitetsmål? 
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Gävle kommun bedriver i allt väsentligt en ändamålsenlig demensvård i 
enighet med de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. 

Förbättringsområden finns: 

• Gävle kommun bör finna former för att säkerställa att sociala ut-
redningar genomförs i enighet med rekommendationerna i riktlin-
jerna. 

• Strategier och rutiner utifrån en jämlik vård med hänsyn till per-
soner med annan kulturell och språklig bakgrund behöver utarbe-
tas och fastställas 

Revisorerna översänder den samlade rapporten och bilagan med Gävles 
resultat till nämnden och önskar svar med synpunkter på rapporten och 
förbättringsområdena under juni 2013.  
 

1.6.3 Barn- och Ungdomsnämnden 
Revisorerna träffade presidiet i nämnden och förvaltningschefen i no-
vember 2012. En mycket aktuell fråga var Likvärdig skola med hög kvali-
tet som då var på väg att beslutas i Kommunfullmäktige efter en lång pro-
cess med diskussioner med föräldrar i olika stadsdelar.  
 
Revisorerna efterfrågade en konsekvensanalys, någon sådan fanns inte 
med i beslutsunderlaget. Revisorerna framförde också att det inte finns 
någon forskning som stödjer att ett stort högstadium är liktydigt med 
bättre resultat för eleverna. Orsakerna till varför elevernas resultat viker i 
högstadiet, när det är bättre på lägre nivåer, diskuterades, men något 
entydigt svar finns inte. Skillnader mellan skolor finns också och borde 
analyseras närmare. Nya behörighetskrav till gymnasiet med krav på 
godkända betyg i 8 eller 12 ämnen ställer större krav på grundskolan. 
 
De ekonomiska konsekvenserna av ombyggnationen av Vallbacksskolan 
diskuterades. En ombudgetering av de pengar som var tänkta för upp-
rustning av Brynässkolan kommer att göras. Brynässkolan avyttras, övri-
ga skolor, där elever erbjuds det nya högstadiet, kommer lokalerna att 
användas för förskolans behov. 
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Den stigande sjukfrånvaron och den underskottsprognos som nämnden 
redovisar berördes också. I Delårsrapport 2 var prognosen -6 mnkr, vilket 
i bokslutet blev -2,9 mnkr.  
 

1.6.4 Socialnämnden 
Revisorerna träffade Socialnämndens presidium och förvaltnings-
ledning i september 2012. Nämnden hade en underskottsprognos på 
30 mnkr och revisorerna ville få mer information om orsakerna.  
 
Försörjningsstödet stod för 28 mnkr. Här arbetar man tillsammans med 
arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten för att hitta lösningar 
gällande försörjningsstödet. 
 
En kostnadsövervältring för sjukskrivna och arbetslösa som inte får er-
sättning har skett ifrån stat till kommun. Detta utanförskap har enligt 
nämnden inneburit ökade kostnader med 40 mnkr för kommunen. Enligt 
nämnden har ett Eu-projekt ”Unga In” startats, ett projekt för ungdomar i 
åldern 16-24 år. Det finns ungdomar idag som varken studerar eller är 
anmälda hos arbetsförmedlingen. Dessa ungdomar vill man fånga upp.  
 
Nämnden förväntar att arbetslösheten är lika stor 2013-2015 som idag. 
225 personer har idag slussats ut via arbetsförmedlingen. Man har gått 
ifrån passiv biståndsutbetalning till en aktiv. Normen för bostadsbidrag 
har höjts för barnfamiljer, vilket innebär ökade kostnader om ca 10 mnkr 
på årsbasis. 
 
Socialnämnden får ytterligare 25 mnkr i ramen under 2013. I förhållande 
till andra jämförbara kommuner har Gävle låga kostnader för försörj-
ningsstöd. 
 
Placering av vuxna visar underskott beroende på fler längre placeringar 
speciellt för yngre kvinnor. Beslut fattades i december 2011 som fått ef-
fekter för 2012, 6,5 mnkr. Inga placeringar kommer att följa med till 2013.  
Placering av unga visar idag överskott. Tvångsvårdsärenden kostar ca 0,5 
mnkr/år. Större kullar av unga vuxna för närvarande. 
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En annan förklaring till underskottet är att Omvårdnads ombyggnad av 
Bomhusgården (f.d. Gävle Beroendecenter, avvecklat hösten 2008) har 
försenats. Prognosen för det är - 1,5 mnkr. Förseningen beror på att Om-
vårdnadsnämndens investering kräver upphandling. 
 
Revisorerna följde också upp ej verkställda beslut där Socialnämnden har 
svårt att verkställa beslut om kontaktfamiljer. 
  
Det är svårt att hitta kontaktfamiljer. Permanenta familjehem prioriteras 
före kontaktfamiljer. En förstärkning av personal kommer att göras med 
två personer för att arbeta med kontaktfamiljer. Kontaktfamilj är inte den 
enda möjliga insatsen, alternativ som t ex helgläger finns. Vid akuta behov 
kan jourhemsplacering göras. Det blir 25 % extra kostnader om inte be-
sluten verkställs. 
 
Vid ett möte kring avtalshantering diskuterades de ramavtal som Inköp 
Gävleborg tecknat och hur dessa utnyttjades. Förvaltningen skall inför 
nästa upphandling under 2013 diskutera med Inköp Gävleborg om det 
går att använda LOV istället för LOU. Fördelen är att avtal med leverantö-
rer kan tecknas löpande via LOV.  
 

1.6.5 Tekniska nämnden 
Inom Gävle kommun finns två enheter som intäktsfinansieras: IT-
avdelningen inom Kommunledningskontoret under Kommunstyrelsen 
och Markbyggarna inom Samhällsbyggnad Gävle under Tekniska nämn-
den. 
 
Markbyggarna har en budgetram för 2012 på 108 mkr. Utfallet blev -0,2 
mnkr, men prognos under året var -1 mnkr. Markbyggarna har också ge-
nomgått organisatoriska förändringar och delvis ändrat inriktning. Verk-
samheten är intern utförare av tjänster som ett alternativ till extern upp-
handling av markarbeten.  
 
 
Syftet med granskningen är att  

1. Granska om självkostnadskalkyler och internredovisning korrekt 
stödjer självkostnadsprissättningen. 
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2. Analysera orsakerna till att verksamheterna går med underskott. 
3. Granska om respektive nämnd, styrelse eller Kommunfullmäktige 

fattat beslut om principer för prissättning.  
 
Granskningen har påbörjats under 2012 och kommer att slutföras under 
2013. 
 

1.6.6 Byggnads- och Miljönämnden 
Dialogmöte hölls med nämndens beredning 2012-11-28.  
De frågor som togs upp var  

• Omorganisationen där två förvaltningar slagits ihop till en – Sam-
hällsbyggnad Gävle. 

• Länsstyrelsens kritik mot Gävle kommuns livsmedelskontroll 
Det handlade om en resursfråga. Nu förstärker nämnden med två 
tjänster, varav en på livsmedelssidan och en inom miljöskydd. 

• Tillsynsärenden  
Här finns stora balanser av ärenden. Man har fått en extra tjänst 
på heltid under 2013 för att arbeta av balanser. 
Preskriptionstider diskuterades. Grannkonflikter är en annan 
aspekt och JO-anmälan.  
 

Revisorerna tog under 2012 ett beslut om att granska myndighetsutöv-
ningen inom Byggnads- och Miljönämnden. Syftet är att granska om en 
process för handläggning av ärenden är ändamålsenlig: bygglov, rivnings-
lov, marklov och förhandsbesked samt tillsynsärenden: olovligt byggande. 
I detta ingår de nya kraven på processen när det gäller tekniskt samråd, 
kontrollplan, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. 
 
Syftet är också att granska om nämnden löpande kan följa hur ärendeflö-
det ser ut och hur handläggningstiderna utvecklas. Det handlar dels om 
nya krav på handläggningstider i den Plan- och Bygglag som trädde i kraft 
2 maj 2011 samt preskriptionstider för olovligt byggande.  
 
Granskningen upphandlades och genomförs under våren 2013. 
 
 
 



  
 Sid 32 (42) 
 
 

   

 

   
 
 
 
 

1.6.7 Kultur- och Fritidsnämnden 
Revisorerna har under 2012 följt ärendet om försäljning av Fjärran Höj-
der både i nämnden, kommunstyrelsen och Gavlefastigheter.  
 
Revisorerna hade under hösten 2012 ett dialogmöte med ordförande och 
förvaltningschef. Nämndens konsekvensanalys när det gällde försäljning-
en av Fjärran Höjder var en av frågorna. En annan var att följa upp den 
underskottsprognos som nämnden hade med hänvisning till avtal med 
Markbyggarna. 
 

1.6.8 Överförmyndarnämnden 
Revisorerna deltog vid överförmyndarnämndens sammanträde 2012-04-
19 och informerade om revisionens arbete och nämndens ansvar enligt 
Kommunallagen.  
 
Frågan om ansvaret för polisanmälan om ensamkommande flyktingbarn 
försvinner från sitt boende togs upp vid sammanträdet. Här fanns oklar-
heter i ansvarsfördelningen mellan god man/särskild förordnad vårdnad-
shavare och personal vid boendet. 
 
I april 2012 kom en vägledning från Socialstyrelsen vilket ansvar olika 
myndigheter har för ensamkommande flyktingbarn. Den klargör att det 
ska utses en god man fram till dess barnet fått ett beslut om uppehållstill-
stånd. Därefter ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses som har 
ansvar för den dagliga omsorgen och den långsiktiga planeringen för bar-
nets framtid. Däremot frågan om vem som ansvarar för att göra en polis-
anmälan om barnet försvinner klargörs inte.  
 
Eftersom försvinnanden ofta hänger samman med ett avvisningsbeslut, 
dvs under den period som god man ska vara utsedd blir då slutsatsen att 
den gode mannen är ansvarig. Alltså måste han/hon ha den kontakten 
och uppgörelsen med personalen vid boendet att frågan hanteras så 
skyndsamt som möjligt. Detta är något som måste avtalas med de boen-
den som Socialtjänsten utnyttjar och det är i dessa avtal frågan kan regle-
ras. 
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Den breddgranskning av avtal som gjorts under 2012 har föranlett en 
dialog med ordförande och tjänstemän anställda vid kommunlednings-
kontoret. Då konstaterades att nämnden inte hade några egna avtal och 
att man vid behov utnyttjar de ramavtal som finns vid Inköp Gävleborg.  
 
När det gäller ensamkommande flyktingbarn får nämnden ersättning för 
det arbete som gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare gör 
från Migrationsverket. Däremot är det inte reglerat i något avtal, utan är 
ett regelverk som gäller alla kommuner. 
 

1.6.9 Valnämnden 
Revisorerna deltog vid valnämndens sammanträde 2012-02-23 och in-
formerade om revisionens arbete och nämndens ansvar enligt Kommu-
nallagen.  
 
Den breddgranskning av avtal som gjorts under 2012 har föranlett en 
dialog med ordförande och tjänstemän anställda vid kommunlednings-
kontoret. Då konstaterades att nämnden inte hade några egna avtal och 
att man vid behov utnyttjar de ramavtal som finns vid Inköp Gävleborg. 
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1.7 Gävle Stadshus koncernen 
Lekmannarevisionens uppgift är enligt aktiebolagslagen att granska om 
bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är till-
räcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed 
vid detta slag av granskning kräver. Kommunallagen hänvisar till aktiebo-
lagslagen vad gäller lekmannarevisionens uppgift. 
 
Nedan visas en sammanställning av Gävle Stadshus-koncernen för 2012. 
 
Budget och utfall 2012 (mnkr) 

 Rörelseresultat Rörelseresultat efter 
finansiella poster 

Investeringar 

Gävle Stadshus    
Budget - 3,9 - 42,2 0 
Utfall - 3,1 - 31,0 0 
Avvikelse 0,8 11,2 0 
    
Gävle Energi    
Budget 149,5 106,9 210,1 
Utfall 163,3 118,9 178,4 
Avvikelse 13,8 12,0 -  31,7 
    
Gavlegårdarna    
Budget 105,4 35,3 281,4 
Utfall 151,2 40,4 252,2 
Avvikelse 45,8 5,1 -29,2 
    
Gavlefastigheter    
Budget 88,4 5,0 183,3 
Utfall 92,0 20,6 148,7 
Avvikelse 3,6 15,6 -34,6 
    
Gävle Hamn    
Budget 39,0 0,0 273,0 
Utfall 46,4 15,9 180,8 
Avvikelse 7,4 15,9 -92,2 
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Budget och utfall 2012, koncernen sammantagen 
 
 Rörelseresultat Rörelseresultat efter 

finansiella poster 
Investeringar 

Stadshuskoncernen    
Budget 378,4 105,0 947,8 
Utfall 449,8 164,8 760,1 
Avvikelse 71,4 59,8 -187,7 
 
Samtliga bolag redovisar resultat som är bättre än budgeterat. För Gävle 
Energi konstateras dock att det budgeterade resultatet var 13,1 mnkr 
lägre än ägardirektivets avkastningskrav. Stringensen i ägarstyrningen 
kan ifrågasättas då ett budgeterat resultat som avviker negativt från be-
slutat avkastningskrav godkänns utan att ägardirektivet ändras i motsva-
rande mån. 
 
Den lägre investeringsnivån jämfört med budgeterad är till hälften hän-
förlig till förseningar i muddringsprojektet Gävle hamn. Fördröjningen 
ligger utanför Gävle Hamn ABs möjlighet till påverkan. 
 

1.7.2  Bolagens mål och måluppfyllelse 
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, delvis 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 förekommer att exakt formu-
lerade mål av typen NKI ska vara lägst 95 % anses vara delvis uppfyllt om 
man når 90 %. Förklaringen sägs då vara att målet är indikativt. Var den 
nedre gränsen för ett sådant måls bedömande som ej uppfyllt går framgår 
inte. Det förekommer också mål som anses uppfyllda trots att målet avser 
framtida prestationer. 
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Det vore önskvärt att, i vart fall några, mål var gemensamma för att skapa 
möjlighet till verksamhetsutvecklande jämförelse mellan enheterna. 
 
 

1.7.3 Kartläggning av kapitalströmmar 
De helägda bolagen i Gävle Stadshus AB–koncernen har fått ta del av en-
kätresultaten angående avtalshantering under 2012. Uppföljningen för 
bolagen har haft inriktning mot avtalsförhållanden och kapitalströmmar 
mellan kommunen och bolagen samt mellan bolagen. Granskningen har 
genomförts av PwC. 
 
Gävle Stadshus AB, Gävle Energi AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 
Gävle Hamn AB, AB Gavlegårdarna samt Gävle Vatten AB har ingått i den-
na uppföljning. Kartläggningen är en förstudie för att ge revisorerna mer 
information om: 
Vilka flöden finns, hur ser prissättningen ut och hur fastställs den?  
Vilka avtal finns? Vilka interna och externa regelverk finns?  
 

Kartläggningen visar intäkter och kostnader räkenskapsåret 2011, men 
inte koncernbidrag och aktieägartillskott. Vi kan konstatera att kapital-
strömmarna inom kommunkoncernen är mycket omfattande.  
De största kapitalströmmarna utgörs av:  

• Räntor på lån mellan kommunen och bolagen.  
• Leveranser från Gävle Energi och Gävle Vatten till övriga bolag 

inom kommunkoncernen.  
• Uthyrning av lokaler/bostäder från Gavlefastigheter och Gavle-

gårdarna till Gävle kommun.  
 
Prissättningen inom kommunkoncernen bedöms till övervägande del ske 
enligt marknadsmässiga grunder. Den internhyresmodell som används 
vid hyressättning mellan bolag och kommun bygger på en självkostnad 
med en årlig förhandlad riskpremie. Det finns inga övergripande styrande 
dokument avseende prissättning inom kommunen.  
 
En väsentlig iakttagelse är de externa regelverk som styr hur prissättning 
kan göras mellan den beskattade sektorn (bolagen) och den obeskattade 
sektorn (kommunen): 
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Regelverk   Kommentar 
 
Skattelagstiftning  

 
Krav på marknadsmässig prissättning mellan  
kommunen och bolagssektorn.  
Avdragsbegränsningar för räntekostnader på  
lån mellan kommunen och bolagen.  
 

 
Aktiebolagslagen  

 
Regler kring vinstutdelning måste bevakas vid en  
prissättning som avviker från marknadspris vid  
försäljning mellan bolag och ägare.  
 

 
Lagen om offentlig  
upphandling  

 
Gäller i princip mellan bolagen, dock finns möjligheter  
till undantag från 2013, ställer krav på bolagsordning  
och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 

 
Speciallagstiftningar  
inom energi, bostads- 
och VA-sektorn  

 
Tariffer inom elnät.  
Allvill-lagstiftningen ställer krav på att Gavlegårdarna 
 skall agera affärsmässigt.  
VA- taxor fastställs enligt Lag om allmänna vattentjänster, 
självkostnad.  
 

 
Det kan övervägas om kommunkoncernen bör ta fram någon form av 
kommuninternt vägledande och styrande avtalsprinciper och prissätt-
ningsprinciper. 
 
Revisorerna vill särskilt lyfta fram att det är viktigt att hänsyn tas till de 
externa regelverk som berör kapitalflöden och relationer mellan kom-
munkoncernens olika juridiska personer. Om detta inte görs kan konse-
kvenserna bli kännbara ekonomiskt.  
 
Med tanke på omfattningen av kapitalströmmarna bör möjlighet finnas 
till administrativa rationaliseringar som ger besparingar för kommun-
koncernen som helhet. 
 
Revisorerna kommer att göra en fördjupad granskning av kapitalström-
marna, avtal och prissättning i de delar där så bedöms angeläget.  
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1.7.5 Gävle Energi AB 
Bolaget har tagit fram en ny modell för beräkning av energiskatt för eget 
bruk av el. Utifrån den modellen lämnade bolaget in en ansökan om åter-
betalning för fem år. Skatteverket godkände ansökan och bolaget återfick 
ca 20 mnkr. 
 
Framdragningen av fjärrvärme till Gävle hamn för uppvärmning av bland 
annat cisternerna var förenat med betydande tillkommande kostnader 
jämfört med kalkyl. En nedskrivning om 20 mnkr har gjorts 2012. 
 
Det av bolaget till hälften ägda Bomhus Energi AB har tagits i drift med 
mycket gott resultat. Särskilt glädjande är uppgiften om att man får högre 
verkningsgrad än beräknat vid användande av det miljömässigt mest vän-
liga bränslet. 
 
Bolaget debiteras en markersättningsavgift från Gävle kommun med 5,9 
mnkr. Enligt ett beslut från Skatteverket får bolaget bara göra skattemäs-
sigt avdrag med 1,4 mnkr av de 5,9 mnkr. Förfarandet rimmar illa med 
god ekonomisk hushållning då det ger en merkostnad i skatt på mer än 1 
mnkr per år för Gävle kommunkoncern. 
 

1.7.6 AB Gavlegårdarna 
Ägardirektivet gällande år 2012 var 4,5 % direktavkastning. För år 2013 
gäller 5 %. Direktavkastningen definieras som bolagets driftnetto före 
avskrivningar och räntor i förhållande till fastighetsbeståndets mark-
nadsvärde efter avdrag för uppskjuten skatt. Marknadsvärdet i sin tur ska 
vara ett genomsnitt av värdet vid årets in- respektive utgång. Avkast-
ningskravet ska enligt ägardirektivet ses över tid och uppfyllas per fyra-
årsperiod. Avvikelser tillåts alltså enskilt år. Ett dilemma med avkast-
ningskravets konstruktion är att man inte löpande över tid med säkerhet 
kan känna till vilken avkastning som ska uppnås då modellen förutsätter 
kännedom om fastighetsbeståndets värde vid årets utgång. 
 
Ägardirektivet anger också att en utdelning om 10 mnkr ska ges till mo-
derbolaget för vidareutdelning till Gävle kommun. Medlen ska användas 
till bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörj-
ningsansvar. Boverket har under början av 2013 granskat den av kom-
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munstyrelsen beslutade användningen av hittills gjord utdelning från AB 
Gavlegårdarna. Boverket ansåg att beslutade insatser låg inom definitio-
nen bostadssociala åtgärder. 
 

1.7.7 Gavlefastigheter Gävle kommun AB 
I mars 2013 lämnade bolaget in en självrättelse gällande mervärdeskatt 
till Skatteverket. Självrättelsen byggde på en mycket omfattande utred-
ning om respektive fastighets lokalers faktiska ytor och användningsom-
råden ställt mot vad som tillämpats vid mervärdeskatteredovisningarna 
historiskt. I bokslutet för år 2012 har ett belopp om 7,3 mnkr reserverats. 
Företagsledningen och de i frågan engagerade medarbetarna har gjort en 
gedigen insats som lett fram till en korrekt dokumentation av fastigheter-
nas och lokalernas skattemässiga status. Den i mars 2013 inlämnade 
självrättelsen innebär sannolikt också att Skatteverket inte kommer att 
påföra skattetillägg på rättelsen. 
 
Gavlefastigheter har den 12 december 2012 av kommunfullmäktige fått i 
uppdrag att stödja Omvårdnadsnämnden med kompetens i upphand-
lingsärenden samt fastighetskompetens gällande det externt inhyrda lo-
kalbeståendet. 
 
Projektprogrammet Likvärdig skola kommer att leda till tomställande av 
Milboskolan Östra, Bergbackagården och Brynässkolan. Lokalerna kan 
fyllas med annan verksamhet eller säljas. 
 

1.7.8 Gävle Hamn AB 
Årets absolut viktigaste besked var tillståndet att få påbörja muddrings-
arbetet. Den under senare år pågående tvisten med Preem löstes till Gävle 
hamns förmån under 2012. Ett nytt avtal har tecknats mellan Gävle Hamn 
och Preem. Investeringstakten är fortsatt hög i bolaget de närmaste åren. 
Sveriges modernaste oljekaj färdigställdes under 2012. Utredning om en 
terminal för flytande naturgas (LNG) pågår med vidhängande tillstånds-
processer. Ett beslut om förstudie gällande ny containerterminal har fat-
tats. Utöver detta fortsätter det omfattande arbetet med säkerhetsarbetet 
inom hamnområdet. 
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1.8 Aktiebolag ägda direkt under kommunfullmäktige 
 

1.8.1 Gästrike Vatten AB och Gävle Vatten AB 
Gästrike Vatten AB ägs till 70 % av Gävle kommun. Hofors-, Ockelbo- och 
Älvkarleby kommun äger resterande 30 % med 10 % vardera. Gästrike 
Vatten AB i sin tur äger 99 % av aktierna i respektive ägarkommuns VA-
bolag och aktuell kommun äger 1 % av aktierna i ”sitt” VA-bolag. Gävle 
kommun äger alltså 1 % av aktierna i Gäve Vatten AB. Aktieägaravtalet är 
konstruerat så att Gävle kommun genom sitt 1 % ägande i Gävle Vatten 
AB har bestämmande inflytande över bolaget och därmed kommuninne-
vånarnas VA-anläggningar. 
 
Gästrike Vatten AB administrerar hela koncernens verksamhet och har 
också all personal anställd. Intäkter och kostnader direkt hänförliga till 
respektive kommuns VA-bolag debiteras VA-bolaget. Intäkter och kostna-
der som inte är direkt hänförliga till specifikt VA-bolag fördelas Gävle 
Vatten AB 80 %, Hofors Vatten AB 8 %, Ockelbo Vatten AB 4 % och Älv-
karleby Vatten AB 8 %. Fördelningsnyckeln bygger på en beräkningsmo-
dell där hänsyn tas till medelvärde av antalet anslutna och antalet kom-
muninvånare. 
 
Inom ramen för Gävle Vatten ABs verksamhetsområde har det under 
2012 bedrivits en mängd analyser, utredningar och åtgärder för att sä-
kerställa högkvalitativa vattenleveranser till kollektivet. Ett ständigt pro-
blemområde är självkostnadsprincipen innebärande att varje kollektiv 
ska bära sina egna, faktiska, kostnader. Ett exempel för Gävle vattens del 
är att utvidgningen av verksamhetsområdet med Norrlandet kommer att 
innebära kostnader för framdragning av vatten och avlopp som sannolikt 
inte kommer att kunna fullt ut täckas av de anslutningsavgifter som tas ut 
av fastighetsägarna. 
 
Avtal samt kontroll av kapitalströmmar hos Gästrike Vatten 
AB/Gävle Vatten AB 
Lekmannarevisionen har genomfört samma enkät och uppföljning som 
inom nämnderna. Här konstateras att man har kontroll över hantering 
och förvaring av de avtal som fanns i Gävle Vatten innan bolagsbildningen 
och de som tillkommit efter bolagsbildningen. Däremot när det gäller 
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gamla avtal som finns i Hofors, Älvkarleby och Ockelbo har kommunerna 
ansvaret för dessa och här har Gästrike Vatten AB idag i vissa fall problem 
att få fram dessa gamla avtal. När det gäller ledningsrätter mm gäller av-
talen under lång tid.  
 
När det gäller fakturor kan konstateras att upphandling vid exploatering 
görs av Gävle kommun men att fakturering från entreprenör görs till Gäv-
le Vatten.  
 
Granskningen av kapitalströmmarna omfattade även Gävle Vatten AB 
eftersom kommunen är majoritetsägare i Gästrike Vatten. 
 

1.8.2 Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 
Bolaget ägs till 50 % vardera av Gävle kommun och Sundsvalls kommun. 
Genom aktieägaravtal regleras att respektive ägarkommun har sin andel 
av bolagets substans utifrån insatta medel, erhållen avkastning på dessa 
medel, erlagda premier samt ägarkommunen tillhöriga kostnader. De två 
ägarkommunerna har alltså sin genererade del av verksamheten utan 
koppling till ägd andel aktier. När den sammanställda redovisningen för 
Gävle kommunkoncern görs redovisas den faktiskt ägda substansen i 
Kommungaranti i stället för halva den synliga substansen i bolaget. Detta 
är ett avsteg från god redovisningssed enligt Rådet för Kommunal Redo-
visning (RKR). Gävle kommuns sätt att redovisa värdet av innehavet i 
Kommungaranti ger dock en mer rättvisande bild än om RKRs rekom-
mendation följts. Avsteget från god sed bör därför inte föranleda någon 
anmärkning från revisionens sida. 
 
Bolagets huvudsakliga försäkringsprodukt är Garantiförsäkring PLUS. 
Försäkringen är kopplad till nettokostnadsökningen per innevånare för 
äldreomsorg hos kommunen. Avsikten med att teckna försäkringen för 
kommunen är att kunna möta de kommande, allt högre, kostnaderna för 
pensioner. Huruvida skada uppstått för försäkringstagaren enligt villko-
ren i försäkringen har sin grund i uppgifter från Statistiska Centralbyrån.  
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2. Revisionsrapporter 2012 
Revisorernas rapporter i sin helhet finns på Kommunrevisionens del av 
kommunens hemsida: 
 http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-
organisation/Kommunrevision/Revisionsberattelser--rapporter/ 
 
Särskilda revisionsprojekt: 
1. Finansförvaltningen 
2. Nationella riktlinjer för demensvård  
3. Läkemedelsanvändning  
4. Hantering av avtal 
5. Uppföljning av avtalshantering samt kontroll av fakturor 
6. Externa uppdragsföretag Omvårdnadsnämnden 
7. Ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gävle kommun 
8. Ansvarsutövande: Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden och 

Kommunstyrelsen 2012 
 
Redovisningsrevision:  
1. Delårsrapport 2 
2. Årsredovisning 2012 
 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i  

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

o Gavlegårdarna Förvaltnings AB (ingen verksamhet 2012) 
o Vinteräpplet Fastighets AB (ingen verksamhet 2012) 

• 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 i Gävle AB 

• Gästrike Vatten AB 
o Gävle Vatten AB 

• Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB  

http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Kommunrevision/Revisionsberattelser--rapporter/�
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Kommunrevision/Revisionsberattelser--rapporter/�
http://ankaret/globalt/Gemensamt/Styrdokument/Arvodesbest%c3%a4mmelser%202011-01-01.pdf�
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