
 
 
 

RE V I S I O NS R AP P O RT  
 
2012-10-23 Kommunfullmäktige 
Sid 1 (2)  
Dnr 12REK18  
  
 

   

K O M M U N R E V I S I O N E N  

   
Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22  

Tfn 026-17 80 00 (vx) 

kommunrevisionen@gavle.se 

Gävle kommuns delårsrapport 2 år 2012 
 
Det ligger i kommunrevisionens årliga granskning att översiktligt granska 
kommunens lagstadgade delårsrapport och bedöma om resultatet är fören-
ligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige har beslu-
tat.  
 
Revisionskontoret har granskat delårsrapporten och granskningsrapporten 
behandlades av revisorskollegiet 2012-10-23. 
 
Granskningen 
Huvuddelen av bokslutsdokumentationen överlämnades till revisorerna 
enligt tidplan. På några områden finns betydande förbättringspotential. 
Detta gäller särskilt tydligheten i, och ansvarstagandet för, bokslutsbilagor. 
Variationen i underlagens kvalitet mellan förvaltningarna är stor.  
 
Brister som kan ha störst materiell betydelse är felaktig löpande redovis-
ning av kostnader för sanering av deponier, resultatet av pågående avstäm-
ning av leverantörsreskontran mot bokförd leverantörsskuld samt eventu-
ella brister i försiktighetsprincipen vad gäller statsbidrag för Hamnleden.  
 
Tre av de fem finansiella målen kommer enligt kommunrevisionen inte att 
nås. Skuldsättningen överstiger 100 000 kr/inv. Investeringarna egenfinan-
sieras endast till 66 % istället för 100 %. Ett omfattande investeringspro-
gram innebär högre driftskostnader framåt. År 2012 innebär högre skatte-
intäkter än budget en högre intäktsökningstakt än kostnadsökningstakt, 
men resultatet når ändå inte upp till nivån 2 % i målet. Sex nämnder pro-
gnostiserar underskott för 2012 på totalt 57,3 mnkr. Sjukfrånvaron ökar. 
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Granskningsresultatet har tagits upp i detalj med kommunledningskontoret. 
 
Revisorernas slutsatser och ställningstaganden 
Vi bedömer att delårsrapporten i stort uppfyller de lagstadgade kraven och 
god redovisningssed med undantag för nämnda saneringskostnader för 
deponier, avstämning av leverantörsreskontran/leverantörsskuld samt 
redovisning av statsbidrag till Hamnleden.  
 
Oroväckande är att sjukfrånvaron börjat öka, ett trendbrott. Måluppfyllel-
sen för studieresultat inom grundskolan kommenteras inte. Jämförelser 
med kommungruppen kan inte göras förrän i bokslutet. I Betygsrapport för 
vårterminen 2012 från Barn- och Ungdom kan dock konstateras att merit-
poängen sjunkit jämfört med 2011 liksom andelen med fullständiga betyg. 
Behörigheten till gymnasieskolan ökade för pojkar och minskade för flickor. 
Det tyder på att målet inom detta prioriterade område inte kommer att nås.  
 
Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommunstyrelsen, minst en 
gång under räkenskapsåret, upprätta en särskild delårsrapport för verk-
samheten. Rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret.  
 
Syftet med en delårsrapport är att ge information till fullmäktige om:  

• verksamheten följer budget och beslutade mål kommer att uppnås 
• varför budget och mål inte uppfylls och vilka åtgärder som vidtas  
• nya beslut krävs i fullmäktige  

 
Vi bedömer att en delårsrapport är tillräcklig i stället för dagens två. Utifrån 
syftet är också en halvårsrapport att föredra framför en rapport per den 
31/8. En tidigareläggning innebär att eventuella fullmäktigebeslut om åt-
gärder kan hinna få effekt under året. 
 
Kommunrevisionen 
 
 
 
Gunilla de Maré  Gunilla Beckman Ljung 
Revisorskollegiets ordförande  Revisionschef 
 
 
Bilaga: Granskningsrapport ”Gävle kommuns delårsrapport 2 år 2012” 



 

 

 

 

 

 

 

 

G R ANS K NI NG S R AP P O R T  
 
2012-10-23 Revisorskollegiet 

Sid 1 (6)  

Dnr 12REK18  

Handläggare: Per Mårsell 

                        Eva Sundin 

 

  

  
 

   

K O M M U N R E V I S I O N E N  

   
Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22  

Tfn 026-17 83 41, Mobil 070-167 54 11 

per.marsell@gavle.se  

Gävle kommuns delårsrapport 2, 2012 

Delårsrapporten och dess underliggande delårsbokslut har granskats över-
siktligt. 
 
Vi bedömer att delårsrapporten i stort uppfyller de lagstadgade kraven och 
därmed också god redovisningssed. De brister som kan ha störst materiell 
betydelse utgörs av felaktig löpande redovisning av kostnader för deponier, 
resultatet av pågående avstämning av leverantörsreskontran mot bokförd 
leverantörsskuld samt eventuella brister i följsamheten av försiktighetsprin-
cipen vad gäller statsbidrag.  
 
Väsentliga iakttagelser från granskningen kommenteras nedan.  

Delårsbokslut 2012-08-31 

Generellt 
Huvuddelen av bokslutsdokumentationen överlämnades till revisorerna enligt 
tidplan. Alltför många kompletteringar har dock behövt infordras för att bok-
slutsdokumentationen skall nå den kvalitet som instruktionen föreskriver. 
Detta gäller särskilt tydligheten i, och ansvarstagandet för, bokslutsbilagor. 
Variationen i underlagens kvalitet mellan förvaltningarna är stor. Kvalitets-
bristerna kan därför vara hänförliga kommunikations- och samordningsfrå-
gor. Den vanligaste bristen är att verifierande underlag inte bifogas boksluts-
specifikationen eller att förklarande text saknas på bokslutsbilagan. Det för-
tjänar att påpekas att en internt genererad datalista i regel inte är ett verifie-
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rande underlag enligt god redovisningssed. I en del fall bifogas ett digert un-
derlag men utan hänvisning på bokslutsspecifikationen till var i underlaget 
respektive belopp skall hämtas. Problemet kan exemplifieras med en bok-
slutsbilaga med fem belopp som summerats till ett saldo och som underbilaga 
har bifogats dokument innehållande tjugo belopp, av vilka inget överens-
stämmer med något av de fem beloppen.  
 
Någon förbättring i bokslutsdokumentationen har inte skett jämfört med års-
bokslutet 2011.  
 
Specifikt 
Sedan tidigare bokslut finns en avsättning för deponier. Enligt rekommenda-
tion 10.1 Avsättningar och ansvarsförbindelser från Rådet för kommunal re-
dovisning (RKR): ”En avsättning skall göras med det belopp som är den bästa 
uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 
balansdagen.” ”Avsättningar ska omprövas vid varje balansdag och justeras så 
att de återspeglar den bästa uppskattningen vid redovisningstillfället.” Vidare 
säger rekommendationen ”Där effekten av när i tiden betalning sker är väsent-
lig, skall avsättningen utgöras av nuvärdet av de utbetalningar som förväntas 
krävas för att reglera förpliktelsen.”  
Rekommendationen, vilken utgör god redovisningssed, innebär att åtgärder 
på objekt för vilka avsättning gjorts i bokslut skall belasta resultaträkningen 
löpande över tid. Vid bokslutet görs sedan en kvalificerad och väldokumente-
rad bedömning av vad kostnaden för kvarvarande åtgärder uppgår till. Om 
denna bedömning avviker från avsatt belopp i balansräkningen skall avsätt-
ningen justeras. I det fall kostnader för bedömda åtgärder löper över en längre 
period skall avsättningen också nuvärdesberäknas. 
 
I föreliggande delårsbokslut har kostnader för åtgärder på deponierna bok-
förts direkt mot avsättningen. Någon nuvärdesberäkning är inte gjord. 
 
En utredning om misstämning mellan bokförd leverantörsskuld och leveran-
törsreskontrans saldo pågår hos kommunledningskontoret. Till hjälp i utred-
ningen har kommunledningskontoret fått ta del av en konsultrapport beställd 
av revisorskollegiet. Rapporten visar på en rad möjliga förklaringar till miss-
stämningen mellan huvudboken och reskontran. Det avvikande beloppet är 
inte materiellt på kommunkoncernnivå men måste ändå utredas på grund av 
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dels kommande övergång till nytt administrativt system och dels den innebo-
ende känsligheten av god intern kontroll vad gäller fakturahantering. 
 
I ett beslut från Vägverket 2006-01-31 gällande statsbidrag sägs: ”Vägverket, 
godkänner omfattning och principutformning, fastställer preliminärt bidrags-
underlag och bidragsbelopp av objektet Hamnleden i Gävle till en bidrags-
grundande totalkostnad av 74 000 000 kr. Bidrag lämnas med 75 % eller 
55 500 000 kr enligt Vägverkets regleringsbrev för 2006. 
Vägverket godkänner att objektet Hamnleden i Gävle tidigareläggs utan att 
rätten till framtida statsbidrag går förlorad. 
Utbetalningen av statsbidraget kommer att ske i en för objektet tänkt normal 
byggtakt när medel för objektet finns tillgängliga i Vägverkets budget.” 
 
I missiv till Kommunstyrelsen 2005-12-08 gällande igångsättningstillstånd för 
Hamnleden etapp 1 sägs: ”Enligt muntligt löfte från regeringen sker utbetal-
ning av bidragsdelen för etapp 1 under 2006, medan resterande bidrag kom-
mer att utbetalas 2010-2011.” 
 
Revisionen konstaterar att någon utbetalning av statsbidrag för Hamnleden 
ännu inte gjorts till någon del. 
 
Iakttagelserna från granskningen av bokslutsbilagorna har i detalj tagits upp 
med kommunledningskontoret. 

Måluppfyllelse 
Av de 25 kommunövergripande målen anses 7 kunna uppnås i sin helhet vil-
ket ger en måluppfyllnadsgrad på 28 %. Ett av målen har inte kunnat mätas. 
Av de underliggande 197 målen från förvaltningar och bolag är bedömningen 
66 % för helåret. 
 
Det kan konstateras att antalet mål som graderats till en 1:a är färre än i förra 
årets delårsrapport. En sammanställning över de mål som graderats till 1 åter-
finns i bilaga 1. 
 
Barn- och ungdomsnämndens mål om att sjukfrånvaron skall minska bedöms 
inte uppnås. Sjukfrånvaron har istället ökat ifrån motsvarande period föregå-
ende år från 4,3 % till 4,86 %.  
 



  
 Sid 4 (6) 
 
 

   

 

   
 
 
 
 

Sjukfrånvaron totalt* för kommunen har ökat med 0,4 % procentenheter från 
4,8 % till 5,2 % i jämförelse med motsvarande period förra året vilket är ett 
trendbrott.  
 
Ett annat mål som Barn och ungdomsnämnden har och som inte bedöms upp-
fyllas är att skolbarnomsorgen ska utvecklas och kvaliteten öka. Här har extra 
medel tilldelats 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 
innebär att redovisningen av måluppfyllelsen per nämnd i ekonomiperspekti-
vet inte blir jämförbara nämnderna emellan. Med tanke på den ekonomiska 
situationen vore det önskvärt att skapa förutsättningar för jämförbarhet. 
 
Två av de fem finansiella målen kommer enligt delårsrapporten inte att nås.  
 
Ett av målen är att kommunkoncernens skuldsättningsnivå inte bör överstiga 
100 000 kronor per invånare. Den 31 augusti 2012 uppgår kommunkoncer-
nens skuldsättning till 100 558 kr/invånare.  
 
Det andra målet handlar om att nettoinvesteringarna hos kommunala bolag, 
riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet bör till 100 procent-
vara självfinansierad sett över en femårsperiod. Målet kommer inte att uppfyl-
las under 2012 på grund av ett omfattande investeringsprogram även om in-
vesteringsprognosen ligger något under budget. 
 
Ett mål anses enligt delårsrapporten delvis kunna uppnås. Det gäller målet att 
årets resultat i genomsnitt, exklusive realisationsvinster/förluster, under pla-
neringsperioden ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, generella bidrag 
och utjämning. Årets resultat enligt prognos 2012 slutar på 1,7 % vilket är 
högre än budgeterat 0,7 %. Målet kommer ej att nås för år 2012. Underlag för 
beräkning av hela planeringsperioden saknas. 
 
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl 
tillsvidare- som visstidsanställda.  
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Ett mål som har bedöms bli uppfyllt är att nettokostnaderna exklusive realisa-
tionsvinster/förluster långsiktigt inte får öka i snabbare takt än intäkterna. 
Här har skett en förändring ifrån bokslut 2011. 
Verksamhetens nettokostnader enligt prognos ökar med 2,1 % från bokslut 
2011 medan skatteintäkter, generella bidrag och utjämning ökar med 3, 7 %. 
Anledningen till att målet har ändrats från att vara ej uppfyllt till att uppfyllas 
beror bl a på att SKL har lämnat en ny skatteprognos där skattetillväxten är 
uppreviderad för år 2012 (men nedreviderad för åren 2013 och 2014) samt 
på de extra AFA-pengarna, se stycket om omställningsåtgärder nedan. 

Resultatutvecklingen 

Resultatutvecklingen är väl beskriven i delårsbokslutet. Fem av tio nämnder 
håller sig inte inom av kommunfullmäktige beslutade ramar. Socialnämnden 
redovisar ett oroväckande stort underskott -28 mnkr . För helåret (prognos) 
visar sex av tio nämnder underskott. Det är Överförmyndarnämnden, Kom-
munstyrelsen, Tekniska nämnden markbyggarna, Utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden. Till-
sammans visar de ett underskott på 57,3 mnkr. 
 
Omställningsåtgärder 
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 delårsrapporten. Ut-
bildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats ett tilläggsanslag 2012 
med 21 mnkr för omställningsåtgärder för anpassning av verksamheten till ett 
minskat elevunderlag. Tekniska nämnden har i juni tilldelats 10 mnkr för 
skötsel och underhållsinsatser. Finansiering av resurstillskotten sker genom 
återbetalningsmedlen. 
Barn- och ungdom - och Omvårdnadsnämnden har också ansökt om att få an-
vända medel för omställningskostnader med 6,5 mnkr respektive 1,8 mnkr. 
 
Balanskravet 
Balanskravet, det lagstadgade kravet på ett positivt resultat är uppfyllt med 
god marginal. 
 
 
Per Mårsell Eva Sundin 
Revisor Revisor 
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Bilagor:  
1 Sammanställning över de mål som graderats till 1. 
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