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1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv 

1.1. Bakgrund 
Revisorerna i Gävle kommun har sedan länge försökt intressera kommunen för att i årsredo-
visningen redovisa kommunens verksamheter med hjälp av statistik och nyckeltal i ett strikt 
verksamhetsperspektiv. Revisorerna har nu beslutat att göra en dylik sammanställning och 
analys själva med stöd av Ernst & Young.  
 
För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant att jämföra kostnader och nyckeltal 
med andra kommuner. De kommunala verksamheterna spänner över ett brett område och 
jämförelser är också komplicerade. Nyckeltal innehåller mycket intressant information dels 
över tid för den egna kommunen, dels kan nyckeltal då de jämförs med andra kommuner ge 
uppslag till fördjupade analyser.  

1.2. Uppdrag och syfte 
Uppdraget är att på bas av SCB räkenskapsmaterial för 2007-2009 och nyckeltal presentera 
de kommunala verksamheternas utveckling och även jämföra med några andra kommuner.  

1.3. Metod 
Grund för sammanställning och kortfattad analys är SCB:s räkenskapsmaterial (RS) och de 
nyckeltal som sammanställs utifrån dessa och som finns tillgängliga i Kommundatabasen 
och verktyget Webor. Vi har också tagit del av kommunens årsredovisning. Alla källor åter-
finns i källhänvisningar.  
 
Sammanställningen disponeras så att en övergripande bild av Gävle kommun ges uttryckt i 
kr per invånare för i princip kommunens samtliga verksamheter enligt RS. Utvecklingen 
under åren 2007 till 2009 redovisas. 
 
Nyckeltalen bryts därefter ned i kronor per målgrupp, andel med stöd etc. inom förskola, 
grundskola, gymnasium, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg.  
 
Förutom att redovisa utvecklingen mellan åren för Gävle kommun görs jämförelser med 
några andra jämförbara kommuner, kommungruppen och riket samt utifrån den s.k. 
standardkostnaden. Jämförelsen gäller år 2009.  
 
Materialet presenteras genom överskådliga tabeller och diagram med kortfattade kommen-
tarer. 



 
 
 

3 

2. Gävle kommuns nämnder och verksamheter 

 
Källa: Gävle kommun 

2.1. Flera nämnder delar verksamhetsområde 
Flera nämnder i Gävle kommun delar verksamhetsområde, enligt den indelning av verksam-
hetsområden som görs i SCB:s räkenskapsmaterial (se bilaga 1).   
 
Kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt byggnads- och miljönämnden delar på området 
infrastruktur och skydd.  Även affärsverksamhet i förvaltningsform finns hos tekniska nämn-
den.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg samt 
de delar av området utbildning som gäller grundskolan.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har de delar inom utbildning som omfattar 
gymnasiet samt vuxenutbildning och sfi. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar 
även för särskilt riktade insatser i form av flyktingmottagande och sysselsättningsfrämjande 
åtgärder. I nämndens ansvarsområde finns även dagverksamhet för psykiskt funktionshind-
rade, som ingår i området omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Övriga 
kostnader i det området bärs av omvårdnadsnämnden.  
 
Socialnämnden ansvarar för området individ- och familjeomsorg i sin helhet.  
 
Kultur och fritidsnämnden ansvarar, som namnet antyder, för både kultur och fritid. 
 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 
 

Barn- och ungdomsnämnd 
 

Omvårdnadsnämnd 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 
 

Kultur och fritidsnämnd 
 

Teknisk nämnd 
 

Byggnads- och miljönämnd 

Socialnämnd 
 

Ansvarar för förskola, grundskola, kulturskola, 
obligatorisk särskola samt förebyggande socialt arbete 
barn/unga och verkställighet LSS barn/unga. 
 
 

Ansvarar för fysisk planering, bygglov, miljö- och 
hälsoskydd, geografisk information och lantmäteri. 

 

Ansvarar för bad, folkbibliotek, symfoniorkester, 
konserthus, stadsarkiv, idrottsanläggningar, 
Konstcentrum, att förvalta och vårda konstverk och 
samlingar samt konsumentvägledning. 
 

Ansvarar för omsorg om äldre människor samt för 
personer med funktionsnedsättning. Ledning över den 
kommunala hälso- och sjukvården. 
 

Ansvarar för individ- och familjeomsorgen samt 
försörjningsstöd. 
 

Ansvarar för kommunens gaturenhållning, snöröjning 
och liknande åtgärder, trafikfrågor och trafiksäkerhet, 
beställning av kollektivtrafik och beslut om 
linjesträckning och turtäthet, färdtjänst och samt 
kommunens affischtavlor. 
 

Ansvarar för gymnasieskola, vuxenutbildning, sfi, 
flyktingfrågor, dagverksamhet, samt 
arbetsmarknadsåtgärder 
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3. Kostnadsutveckling mellan åren  
Varje år sammanställer SCB och Sveriges Kommuner och Landsting skriften Vad kostar 
verksamheten i din kommun? Där redovisas bl.a. kostnader för olika verksamhetsområden, 
samt standardkostnader och avvikelser från dessa.  
 
Kommuners intäkter och kostnader kan variera. Olika hög grad av verksamheten kan vara 
avgiftsfinansierad, och omfattningen av verksamhet som finansieras med statsbidrag eller 
EU-bidrag varierar från kommun till kommun.  Skatteintäkter varierar eftersom kommuner har 
olika skattekraft och skattesatser. Det statliga utjämningssystemet innebär att vissa kommu-
ner får betala för utjämning och att andra kommuner får finansiella tillskott via utjämningen. 
 
Kommuner har också olika befolkningsstruktur när det gäller såväl ålder som social situation. 
Även geografiska förutsättningar spelar en roll för kommunens kostnader. Den kommunala 
servicen kan också vara olika utbyggd, och/eller ha olika kvalitet och effektivitet. Skillnader i 
kostnader per invånare kan även bero på politiska prioriteringar.  
 
I Gävle ökade antalet invånare med 843 personer till 94 352 invånare under 2009. Nedan 
framgår bruttokostnaden per invånare och utvecklingen under åren 2007 – 2009. 
 
Tabell 1: Bruttokostnad per verksamhetsområde  
 
Verksamhetsområde 2007 2008 2009 Procentuell 

skillnad 
2007-2009 

Politisk verksamhet 424 463 456 7,5  
Infrastruktur, skydd mm. 2 767 3 100 3 598 30,0 
Fritid 1 309 1 289 1 293 – 1,2 
Kultur 1 581 1 610 1 650 4,4 
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 6 001 6 334 6 430 7,1  
Utbildning 12 783 12 944 13 028 1,9 
Omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning 14 962 16 222 16 471 10,1 
Individ- och familjeomsorg 3 698 3 926 3 916 5,9 
Särskilt riktade insatser 2 356 2 147 1 554 – 34,0 
Summa egentlig verksamhet 45 880 48 035 48 395 5,5  
Affärsverksamhet 3 251 2 895 2 039 – 37,3 
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun? 2007, 2008 och 2009. 
 
Det område som ökat mest, med 30 procent, är infrastruktur och skydd. Även omsorg om 
äldre har ökat hel del, med ca 10 procent.  
 
Affärsverksamheten har minskat betydligt mellan åren. Det beror bland annat på bildandet av 
Gästrike Vatten och försäljning av infrastruktur inom hamnområden.  
 
Kostnader för särskilt riktade insatser har minskat avsevärt. Övriga områden befinner sig på 
en ”rimlig” nivå med tanke på att genomsnittet för ökningen är 5,5 % över de tre åren. 
Området utbildning har i relation till det haft en låg kostnadsutveckling. 
 
Bruttokostnaden visar kommunens kostnad innan bidrag och avgifter dragits av. För att få en 
bild av till vilka verksamheter skattemedlen går är det därför intressant att se på nettokostna-
derna och deras fördelning.  
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Nedan framgår bruttokostnad och nettokostnad för de olika verksamhetsområdena år 2009.  
 
Diagram 1: Fördelning bruttokostnad samt nettokostnad 2009, kr per invånare 
 

 
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun 2009? 
 
Områden som delvis finansieras av avgifter är förskola och äldreomsorg. Den affärsmässiga 
verksamheten (renhållning, vatten och liknande) är i hög grad avgiftsfinansierad. Ett område 
som i hög grad finansieras av statsbidrag är flyktingmottagande, som ryms inom särskilt 
riktade insatser.  
 
I Gävle kommuns årsredovisning från 2009 framgår att kommunen 2003-06 hade en positiv 
resultatutveckling och de finansiella målen uppfylldes. Under åren 2006-09 har dock 
resultaten sjunkit i takt med lågkonjunkturen i omvärlden. År 2009 kunde verksamheterna 
som helhet hålla sina budgeterade anslag och alla nämnder utom tekniska nämnden och 
socialnämnden lämnade överskott.  Nedan framgår att närmare 80 procent av nettokostna-
derna 2009 avsåg förskola och skola samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade.   
 
Diagram 2: Fördelning av verksamhetens nettokostnader 2009 
 

Politisk 
verksamhet

1%
Infrastruktur, 

skydd mm.
7%

Fritid
3%

Kultur
3%

Förskole-
verksamhet och 
skolbarnomsorg

13%

Utbildning
30%

Omsorg äldre 
och personer 

med 
funktionsned-

sättning
33%

Individ- och 
familjeomsorg

9%

Särskilt riktade 
insatser

1%

 
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun 2009? 
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Nettokostnadernas fördelning är ungefär lika 2007 och 2009. Äldreomsorg, utbildning och 
infrastruktur har ökat sina procentuella andelar, medan särskilt riktade insatser har minskat. 
 
Nettokostnadernas fördelning i kronor per invånare i Gävle mellan 2007 och 2009 ser ut 
enligt följande. 
 
Diagram 3: Nettokostnader 2007 och 2009 

 
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun? 2007 och 2009 
 
Området äldre och funktionsnedsatta har ökat mest under perioden. Även infrastruktur och 
skydd har ökat, som konstaterades tidigare. De poster som minskat är affärsverksamhet och 
särskilt riktade insatser.  

4. Standardkostnad – med hänsyn till kommunens struktur  
Kommunernas kostnader per invånare varierar bland annat beroende på strukturella kost-
nadsskillnader. Det beror på faktorer som kommunerna inte själva kan påverka, som ålders-
strukturen, invånarnas sociala bakgrund och den geografiska strukturen.  
 
För att bättre kunna jämföra kommuner med varandra, kan standardkostnader jämföras. 
Utgångspunkten är de kostnader som finns i det kommunala kostnadsutjämningssystemet, 
och som tar hänsyn till strukturen. I Vad kostar verksamheten i din kommun? beskrivs 
standardkostnaden enligt följande:    
 
”Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksam-
heten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de 
egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen”. 
 
Nedan framgår en jämförelse mellan Gävle kommuns faktiska kostnader och den beräknade 
standardkostnaden. 
 
Den procentuella skillnaden mellan redovisad kostnad och standardkostnad framgår för varje 
område. En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än 
vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar motsatsen. 
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Diagram 4: Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. 
 

 
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun 2009? 
 
Positiva avvikelser, dvs. högre kostnader, finns inom barnomsorgen och äldreomsorgen, där 
den sistnämnda år 2009 redovisade en kostnad som var 16,1 procent högre än standard-
kostnaden. Grundskolan, gymnasieskolan och individ- och familjeomsorgen visar negativa 
avvikelser, dvs. lägre kostnader, där gymnasieskolan har störst gap mellan faktiskt kostnad 
och standardkostnad.  
 
Generellt sett var kostnaderna närmare standardkostnaden år 2007 än år 2009.  

4.1. Kommentar 
Analysen av Gävle kommuns kostnader visar att några områden står ut i förhållande till 
övriga. En jämförelse av bruttokostnaderna 2007 – 2009 visar att kostnader för infrastruktur 
och skydd ökat mest. Även omsorg om äldre har ökat avsevärt. Individ- och familjeomsor-
gens kostnader har minskat, vilket också är intressant.  
 
Vid en jämförelse av nettokostnader 2007 – 2009 framgår att omsorg om äldre och funk-
tionshindrade ökat mest. Den post som minskat mest är särskilt riktade insatser.  
 
Vid en jämförelse av den redovisade kostnader mot standardkostnaden år 2009 framgår att 
högre kostnader finns inom barnomsorgen och äldreomsorgen. Grundskolan, gymnasiesko-
lan och individ- och familjeomsorgen har lägre kostnader. Gymnasieskolan har störst gap 
mellan faktiskt kostnad och standardkostnad. Intressanta områden för fortsatt analys är såle-
des: 

• Infrastruktur och skydd 
• Särskilt riktade insatser 
• Individ och familjeomsorg 
• Förskola och barnomsorg 
• Utbildning 
• Äldreomsorg 
• Omsorg om funktionsnedsatta 

 
I det följande redovisas därför nyckeltal för vart och ett av områdena, i jämförelse med fyra 
andra kommuner vars struktur liknar Gävles.  
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5. Jämförelser med andra kommuner  
Skillnader i nyckeltal kan bero på flera olika saker. Jämförelser mellan kommuner kan ge 
kunskap och indikationer om vilka områden som bör studeras närmare.  
 
Gävle kommun ingår i gruppen större städer. I gruppen finns ett tjugotal kommuner och vi 
har valt ut fyra av dem för jämförelser av nyckeltal; Eskilstuna, Jönköping, Södertälje och 
Växjö. De fem kommunerna har liknande befolkningsstruktur.  
 
I tabellen nedan framgår information om antal invånare, demografisk och social struktur. 
  
Tabell 2: Jämförelsekommunerna 
 
2009 Eskilstuna Gävle Jönköping Södertälje Växjö 
Antal invånare 95 577 94 352 126 331 85 270 82 023 
Andel barn i åldern 1-6, procent  8,0 7,7 8,2 8,9 8,4  
Andel unga i åldern 16-19, procent 5,7 5,8 5,8 5,9 5,5 
Andel invånare 65 år eller äldre 18,4 18,3 17,8 15,3 16,9 
Andel invånare 80 år och äldre i förhål-
lande till antal invånare 65 år och äldre 28,8 28,1 30,8 25,0 29,8 
Andel lågutbildade 17,1 15,7 13,8 21,2 11,6 
Immigrationsnetto (inflyttande minus 
utflyttade) 

753 649 645 1 332 733 

Andel utrikes födda invånare 23,1 13,3 17,5 38,6 18,2 
Källa: Kommundatabasen samt Webor 
 
Där inget annat anges avser jämförelsen för alla följande områden år 2009. 
 

5.1. Högre kostnader för infrastruktur och skydd i Gävle 

Som framgick i förra avsnittet så har kostnaderna ökat för 
infrastruktur och skydd mellan åren. I området ingår kostnader för 
fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, närings-
livsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, 
parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt 
totalförsvar och samhällskydd. 
   
Bruttokostnaderna för verksamhetsområdet ökade med 30 
procent mellan 2007 och 2009. År 2009 utgjorde området 7 
procent av kommunens nettokostnader.  
 
Nedan i diagrammet framgår nettokostnaden för infrastruktur, miljö- och hälsoskydd samt 
räddningstjänst per invånare. 
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Diagram 5: Nettokostnad (kr) per invånare för infrastruktur, miljö- och hälsoskydd, 
räddningstjänst m.m.  
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
På senare år har kommunernas ansvar inom krisberedskap utökats via lagstiftning, vilket kan 
förklara ökningen i kostnader mellan 2007 och 2009. Gävle har dock högre kostnader även 
jämfört med övriga kommuner.   
 
Växjö och Södertälje har lägst kostnader per invånare. Jönköping har ungefär samma kost-
nad som Gävle.  
 
I Gävle är tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden ansvariga för området samt 
även kommunstyrelsen. År 2009 gick tekniska nämnden med underskott. Enligt årsredovis-
ningen var orsaken till underskottet höga kostnader för vinterväghållningen samt att kollek-
tivtrafikens resultat var negativt. Byggnads- och miljönämnden lämnade ett mindre överskott 
på 0,5 mkr. 
 
 

5.2. Relativt låga kostnader trots ökat behov av förskola och barnomsorg  

Barn & Ungdom Gävle omfattar förskola och grundskola och är 
geografiskt indelad i sex områden, Bomhus, Centrala, Norra, Sätra, 
Södra och Valbo. 

I Gävle kommun finns ca 120 förskolor och familjedaghem varav ett 
10-tal förskoleavdelningar för barn med behov av särskilt stöd. I 
kommunen finns också Nattis för barn som har föräldrar med 
oregelbundna arbetstider.  

År 2009 utgjorde området 13 procent av kommunens nettokostnader. Verksamheten är del-
vis avgiftsfinansierad (förskolan). I Gävle kommun är 7,7 procent av befolkningen under 6 år. 
Antalet barn i förskoleåldern har ökat stadigt i Gävle de senaste åren.  
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I diagrammet nedan framgår skillnaden mellan kommunernas redovisade kostnad för barn-
omsorg och standardkostnaden år 2009.  
 
Diagram 6: Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad 2009, barnomsorg  
 

 
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 
 
Gävle har en faktisk kostnad som är nära standardkostnaden. Jönköping har en kostnad som 
är ca 13 provent dyrare än kommunens standardkostnad och Södertälje har en kostnad som 
är ca 7 procent lägre än sin standardkostnad.  
 
Många olika faktorer påverkar kostnaderna inom barnomsorgen. I nästa diagram framgår 
kostnad per inskrivet barn i kommunerna. 
 
Diagram 7: Kronor per inskrivet barn i förskolan  
 

 
Källa: Webor 
 
Växjö har lägst kostnad per inskrivet barn, tätt följt av Gävle. Jönköping har åter högst 
kostnad. Skillnaderna kan bero på olika öppettider och vistelsetider, eller att barnomsorgen 
är olika utbyggd. Det kan också bero på skillnader i lokalkostnader och barngruppernas 
storlek och ålderssammansättning. Andelen barn i behov av särskilt stöd varierar också 
mellan kommuner.  
 
Skillnaderna kan också bero på bero på olika personaltäthet och personalsammansättning. 
En årsarbetare med högskoleexamen är dyrare. I nästa diagram framgår antal barn per års-
arbetare i förskolan. 
 



 
 
 

11 

Diagram 8: Antal barn per årsarbetare i förskolan 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Södertälje har flest barn, 5,7 per årsarbetare, tätt följt av Gävle och Eskilstuna med 5,6 barn 
per årsarbetare. I Jönköping finns 4,9 barn per årsarbetare, vilket kan vara en förklaring till 
de högre kostnaderna i Jönköping. I gruppen ”större städer” är genomsnittet 5,4 barn per 
årsarbetare. Siffrorna visar att en förskolenhet med 100 barn i Gävle har 17,8 årsarbetare 
och i Jönköping 20,4 årsarbetare.  
 
I nästa diagram framgår hur stor andel av årsarbetarna i förskolan som har pedagogisk 
högskoleexamen.  
 
Diagram 9: Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Diagrammet visar att Gävle har en relativt hög andel, 64 procent, årsarbetare med 
pedagogisk högskoleexeamen. I ”större städer” är genomsnittet 60 procent.  
 
Under 2009 fortsatte Barn och Ungdom Gävle det så kallade ”Förskolelyftet”, en satsning på 
att fortbilda personalen inom förskolan så att fler får högskoleexamen.  
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5.3. Kostnader för utbildning är relativt låga 
Här framgår kommunens kostnader för utbildning i grundskolan, 
gymnasiet samt vuxenutbildning och sfi. Området utgjorde 30 
procent av kommunens totala nettokostnad år 2009.   

5.3.1. Grundskolan 
Barn & Ungdom Gävle ansvarar för grundskolan som är indelad                                
i sex områden – Bomhus, Centrala, Norra, Sätra, Södra och 
Valbo. I hela Gävle kommun finns 32 grundskolor och ett antal 
fristående skolor. 
 
De senaste åren har grundskolorna haft ett vikande elevunderlag. För att nå en god ekono-
misk hushållning arbetade barn- och ungdomsnämnden år 2009 aktivt med att anpassa 
verksamheten till det minskade elevantalet. Besparingskravet var 0,5 procent (7mkr). Enligt 
årsredovisningen var målsättningen att hitta besparingsåtgärder som ”ger effekt under inne-
varande budgetår och som så lite som möjligt påverkar kärnverksamheten, såsom lokal-
effektiviseringar och personalanpassningar”. Även en genomlysning av de centrala administ-
rativa verksamheterna har enligt nämnden genererat ytterligare besparingar. 
 
Nedan framgår skillnaden mellan redovisad kostnad och standardkostnad i grundskolan. 
 
Diagram 10: Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, grundskola 
 

 
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun 2009? 
 
Alla kommuner utom Jänköpoing har lägre kostnader än vad deras struktur motiverar. För 
Gävles del kan det ha samband med det omnämnda besparingsarbetet.  
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Nedan framgår hur många kronor som varje elev i grundskolan kostade år 2009. 
 
Diagram 11: Kronor per elev i grundskolan 
 

 
Källa: Webor 
 
I detta diagram framstår Gävles kostnader som höga. Enbart Södertälje har högre kostnader. 
Skillnaderna kan bero på olikheter i geografisk struktur, skillnader i samordning av skolbarn-
omsorg etc. i grundskolans regi.  
 
Det kan också handla om skillnader i beräkning av lokalkostnader eller olika policy vid hyres-
sättning. Även skillnader i personalsammansättningen kan förekomma.  
 
Nedan framgår antal lärare per 100 elever i kommunal förskoleklass och grundskola. 
 
Diagram 12: Antal lärare per 100 elever i kommunal förskoleklass och grundskola 
 

  
Källa: Kommundatabasen 
 
Diagrammet visar att Gävle har 7,8 lärare per 100 elever, vilket är näst högst. Jönköping har 
9, Eskilstuna 7,2 och Södertälje samt Växjö 7 lärare per 100 barn. Genomsnittet för ”större 
städer” är 8 lärare per 100 elever. 
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Nedan framgår hur stor andel av årsarbetarna i den kommunala grundskolan som har peda-
gogisk högskoleexamen. 
 
Diagram 13: Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Bilden visar att 88 procent av lärarna i Gävle har pedagogisk högskoleexamen. I Jönköping 
är det 95 procent och i Växjö 93 procent. Genomsnittet i ”större kommuner” är 90 procent.  
 
Ett viktigt kvalitetsmått i grundskolan är elevernas betyg. I diagrammet nedan framgår 
genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Högsta möjliga meritvärde är 300.  
 
Diagram 14: Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
De fristående skolorna uppvisar bättre meritvärden än de kommunala. Jönköping och Växjö 
visar bättre resultat än Gävle när det gäller de kommunala skolorna. I Södertälje och i 
Eskilstuna är meritvärdet lägre än i Gävle. 
 



 
 
 

15 

Det finns många nyckeltal att tillgå när det gäller resultat i skolan. Nedan visas ett urval 
nyckeltal från Öppna jämförelser, som årligen sammanställs av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL).  
 
Tabellen visar resultatet för de fyra kommunerna. I varje ruta framgår kommunens ranking, 
dvs. plats bland alla Sveriges kommuner. Grön färg betyder att kommunens värde är bland 
de 25 procent av kommunerna med bäst värden. Röd färg har de 25 procent med sämst 
värden och gul färg anger att kommunens värde ligger bland de 50 procent i mittfältet. 
 
Ett av nyckeltalen är ”procentuell avvikelse från SALSA-värde”, som utvecklats av Skolver-
ket. Det fungerar ungefär som standardkostnaden. SALSA tar hänsyn till bakgrundsfaktorer 
som föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk bakgrund och fördelningen 
pojkar/flickor i kommuner och skolor.  
 
Tabell 4: Nyckeltal grundskola, placering enligt rankinglista 1-290 (1 är bäst) 
 
  Gävle Eskilstuna Jönköping Växjö Södertälje 
Uppnått målen i alla ämnen, andel i procent 186 206 113 61 266 
Meritvärde, genomsnittligt betygspoäng 165 162 84 38 197 
Procentuell avvikelse från SALSA-värde 248 248 146 113 197 
Behörighet till gymnasieskolan, andel i procent 196 224 155 79 285 
Ämnesprov matematik, andel med minst godkänd 155 154 183 28 272 
Ämnesprov engelska, andel med minst godkänd 77 206 164 103 233 
Ämnesprov svenska, andel med minst godkänd 146 211 101 109 182 
Antal rätt på Dagens Nyheters Nutidsorientering åk 9 33 244 31 15 207 
Källa: Öppna jämförelser, SKL 
 
Gävle ligger på en ”medelnivå”. Negativ avvikelse finns beträffande presterat resultat i rela-
tion till SALSA-värdet. Positivt resultat uppnås beträffande DN:s nutidstest.  

5.3.2. Gymnasieskolan 
Gävle kommuns gymnasieskolor är Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan, med 
totalt femton nationella och sex specialutformade program. Till de specialutformade hör 
Humaniora spetsutbildning på Vasaskolan.  

Nedan framgår skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad 
 
Diagram 15: Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, gymnasieskola 
 

 
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun 2009? 
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Diagrammet visar att Gävle har en faktiskt kostnad som är nästan 12 procent lägre än 
standardkostnader. Alla kommunerna visar en lägre kostnad deras struktur motiverar.  
 
Nedan framgår kostnad per elev. 
 
Diagram 16: Kostnad (kr) per elev i gymnasieskolan 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Gävle och Eskilstuna har lägst kostnad per elev. Skillnader kan bero på elevens programval 
där variationen i kostnad är stor, från ”billiga” teoretiska program till ”dyra” specialinriktade 
program. Skillnader kan också bero på lokalkostnader och hyressättningspolicy samt geo-
grafiska avstånd. En annan orsak kan vara elevers avhopp/omval, vilket innebär att eleven 
går fler år i skolan. 
 
Även i gymnasieskolan är betyg ett relevant kvalitetsmått. Nedan framgår genomsnittlig 
betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning.  
 
Diagram 17: Genomsnittlig betygspoäng efter avslutat gymnasieutbildning  
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Betygets maxpoäng i genomsnitt är 20,0. I diagrammet nedan framgår ”toppen av staplarna”.  
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Diagram 18: genomsnittlig betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Gymnasieelever i Eskilstuna och Gävle har samma genomsnitt, 13,9. Eleverna i Jönköping 
ligger högst med14,2. Genomsnittet för ”större städer” är 14,0.  
 
I årsredovisningen framgår att gymnasieskolorna utvecklat arbetssätt som främjar elevernas 
intresse för fortsatta studier, vilket kan avläsas i en ökad andel som väljer högskolestudier.  
 
Nedan framgår ett urval nyckeltal för gymnasieskolan från öppna jämförelser.  
 
Tabell 5: Nyckeltal  gymnasieskola, placering enligt rankinglista 1-290 (1 är bäst) 
 
  Gävle Eskilstuna Jönköping Växjö Södertälje 
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom 4 
år, exklusive IV-program 105 69 72 103 273 

      Studieförberedande program 79 26 86 69 247 
      Yrkesförberedande program 53 55 75 231 196 
Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet 
till universitet och högskola inom 3 år 143 106 29 89 278 

      Studieförberedande program 163 73 64 69 285 
      Yrkesförberedande program 95 157 64 181 192 
Genomsnittlig betygspoäng 144 250 157 62 243 
Andelen elever som påbörjat studier vid universitet eller 
högskola inom 3 år efter avslutat utbildning 98 200 134 15 103 

Andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden 
två år efter avslutad utbildning 247 152 82 135 101 

      Studieförberedande program 242 178 71 131 62 
      Yrkesförberedande program 232 192 83 27 64 
Källa: Öppna jämförelser, SKL 
 
Tabellen visar att en låg andel elever i Gävle har etablerat sig på arbetsmarknaden två år 
efter avslutad utbildning.  
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5.3.3. Särskolan 
Särskolan är en egen skolform, som finns inom verksamhetsområdet utbildning. Särskolan i 
Gävle kommun tar emot elever från hela kommunen. Den obligatoriska särskolan omfattar 
grundsärskolan och träningsskolan. För båda formerna gäller att skoltiden är nio år, med 
möjlighet till ett extra, frivilligt, tionde år. 
 
Grundsärskola finns på sex skolor. Träningsskola finns på två skolor. Gymnasiesärskolan i 
Gävle finns på Polhemsskolan. 
 
Nedan framgår kostnad per särskoleelev. 
 
Diagram 19: Kostnad (kr) inklusive lokaler per särskolelev 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Gävle har lägst kostnad per särskoleelev.  
 

5.3.4. Vuxenutbildningen 
Även vuxenutbildningen ingår i verksamhetsområdet utbildning. Inom vuxenutbildningen i 
Gävle kommun erbjuds utbildning på KomVux, SärVux, Yrkesutbildning och SFI (Svenska för 
invandrare). 
 
Ett inriktningsmål i Gävle år 2009 var att ha ett brett utbud av vuxenutbildning inklusive 
lärlings- och yrkesinriktade utbildningar för att möta marknadens och individens behov. 
 
Inom vuxenutbildningen ge möjlighet att komplettera såväl grundskola som gymnasieskola. 
 
Nedan framgår kostnad per heltidsstuderande i vuxenutbildningen. 
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Diagram 20: Kostnad per heltidsstuderande i vuxenutbildningen 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Här framgår att Gävles kostnader är i nivå med övriga kommuners. Endast Jönköping sticker 
ut med avsevärt högre kostnader för gymnasial utbildning per heltidsstuderande.  
 

5.4. Avsevärt högre kostnader för äldreomsorg i Gävle 

I detta avsnitt redovisas kostnader för de insatser som ges till äldre 
enligt socialtjänstlagen och lagen om hälso- och sjukvård, det vill 
säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, 
korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård. 
 
År 2009 utgjorde omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 33 procent av kommunens nettokostnader. 
Brutto- och nettokostnaderna har ökat avsevärt de senaste åren.  
 
Kommunens mål är att äldre ska ges möjlighet att bo kvar i hemmet, så länge som möjligt. 
På natten finns det nattpatruller som svarar på larm och sköter övriga hemtjänstinsatser. 
Ibland kan växelboende eller korttidsboende underlätta. Det finns även dagverksamhet för 
äldre.  
 
Nedan framgår skillnaden mellan den redovisade kostnaden och standardkostnaden.  
 
Diagram 21: Skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad, äldreomsorg 
 

 
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun 2009? 
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I bilden framgår att Gävle står ut med betydligt högre kostnader än standardkostnaden. 
Strukturella faktorer såsom ålderssammansättning bland de äldre, andelen som är ensam-
boende och annan social struktur påverkar behovet av eller kostnaden för äldreomsorg.  
 
Kostnader beroende på strukturella skillnader kan kommunen inte påverka. Den högre stan-
dardkostnaden kan dock bero på skillnad i ambitionsnivå eller effektivitet. Det kan också vara 
kopplat till politiska ambitioner och målsättningar. Till exempel kan ambitionen i Gävle att de 
äldre ska bo hemma så länge som möjligt påverka kostnader för hemtjänst, korttidsboenden 
och dagverksamhet. 
 
Nedan framgår kostnad för äldreomsorg per invånare 65 – w år.  
 
Diagram 22: Kostnad för äldreomsorg per invånare 65 – w år 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Gävles kostnader är högre också i denna jämförelse. Skillnaderna kan bero på att vissa 
kommuner har relativt fler äldre som är mer vårdkrävande. Det kan också vara så att 
kommunerna tagit över olika mycket från landstingen.  
 
Skillnader kan också ha att göra med att kommunerna har olika organisation, variationer i 
personaltäthet eller varierande anhöriginsatser.  
 
Nedan framgår kostnad i kronor per vårdtagare för hemtjänst. 
 
Diagram 23: Hemtjänst, kronor per vårdtagare 
 

 
Källa: Webor 
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Inom hemtjänsten är kostnaden relativt hög i Gävle. Södertälje är på samma nivå. Övriga 
kommuner har lägre kostnader. 
 
Detta kan bero på att Gävle erbjuder mer hemtjänst än övriga kommuner. Nästa diagram 
visar genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per månad och person 65 – w år.  
 
Diagram 24: Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per månad och person 65 – w år 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Gävle har inte flest antal beviljade hemtjänsttimmar. Högst ligger Södertälje, viilket kan 
förklara kommunens höga kostnader för hemtjänst i tidigare diagram.  
 
Nedan framgår kostnader per vårddygn inom korttidsvården av äldre.  
 
Diagram 25: Korttidsvård, kronor per vårddygn 
 

 
Källa: Webor 
 
Gävle har inte dyrast vårddygn inom korttidsvården. Jönköping har avsevärt högre 
vårddygnskostnader än övriga. 
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Nedan framgår kostnader i kronor per boende 65 – w år i särskilda boendeformer. 
 
Diagram 26: Kostnad (kr) per boende 65-w år i särskilda boendeformer 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Gävle har högst kostnader per boende i särskilt boende. Det kan bero på att fler bor hemma 
längre i Gävle och att de som sedan får särskilt boende är mer vårdtunga. Det kan också 
bero på skillnader i organisation och effektivitet samt skillnader i förebyggande insatser och 
stöd till anhöriga.  
 
Nedan redovisas några kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen från öppna jämförelser.  
 
Tabell 6: Nyckeltal äldreomsorg, placering enligt rankinglista 1-290 (1 är bäst) 
 

 Gävle Eskilstuna Jönköping Växjö Södertälje 
Brukarmedverkan i individuell plan 70 185 112 104 75 
Brukarnas omdöme om SÄBO 138 112 112 112 198 
Brukarnas omdöme om hemtjänsten som helhet 269 173 150 173 285 
Fallskador 101 22 238 194 261 
Samtidig förskrivning av tio eller fler läkemedel 128 70 163 258 180 
Andel nöjda med stödet från kommunen eller sjukvården 236 248 131 144 196 
Personal med vård och omsorgsutbildning på  
gymnasienivå 113 64 220 95 232 

Personal med eftergymnasial vård och omsorgsutbildning 224 129 68 129 156 
Källa: Öppna jämförelser, SKL 
 
Tabellen visar att resultatet för Gävle är blandat. En låg andel av personalen har 
eftergymnasial vård- och omsorgsutbildning. Brukarna ger relativt låga omdömen om 
hemtjänsten och om stödet från kommunen eller sjukvården. Det sista nyckeltalet säger 
något om hur väl kommun och sjukvård samarbetar kring hantering och bemötande.  
 
De relativt låga värdena tillsammans med de högre kostnaderna, som ej synes avspeglas i 
bättre värden, finns anledning att uppmärksamma. 
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5.5. Omsorg om funktionsnedsatta  
Detta verksamhetsområde ingår i samma ”tårtbit” (40 %) som äldre-
omsorgen. Området inkluderar den kostnad för omsorgen enligt 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som avser funk-
tionshindrade under 65 år samt alla insatser enligt lagarna LSS och 
LASS. 
 
I diagrammet nedan framgår kostnad för vård och omsorg om personer med funktionshinder 
per invånare 0-65 år. 
 
Diagram 27: Kostnad för vård om omsorg om personer med funktionshinder per invånare 0-
64 år 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Gävle har relativt låga kostnader. Skillnader kan bero på att kommunerna tagit över olika 
mycket verksamhet från landstingen, att ohälsotillståndet varierar samt att organisation och 
effektivitet är olika.  
 
Även inom omsorgen om funktionsnedsatta finns hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Nedan 
framgår antal beviljade timmar per månad och person 0-64 år.  
 
Diagram 28: Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per månad och person 0-64 år 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
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Diagrammet visar att Gävle har relativt många beviljade timmar per brukare i hemtjänst för 
dem under 65 år.  
 
Ett mål år 2009 var att personer med funktionshinder skulle få ökade möjligheter till syssel-
sättning och aktiviteter. Nedan framgår kostnad per person med daglig verksamhet (LSS).  
 
Diagram 29: Kostnad per person med daglig verksamhet enligt LSS 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Kostnaderna i Gävle för daglig verksamhet inom LSS är, målet till trots, jämförelsevis låga. 
Nedan framgår kostnad per person med boende enligt LSS. 
 
Diagram 30: Kostnad (kr) per person med boende enligt LSS 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Diagrammet visar att kostnaderna i Gävle är lägst bland jämförelsekommunerna. Denna 
siffra är ett trendbrott jämfört med tidigare år, då Gävle under perioden 2000-2008 haft en 
kostnad på mellan 450 och 680 tkr per boende. Därför finns viss anledning att ifrågasätta 
2009 års siffra.  
 

5.6. Särskilt riktade insatser 

Här redovisas kostnader för flyktingar som tas emot inom det kommunala flyk-
tingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.  
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De särskilt riktade insatserna minskade i bruttokostnad med 34 procent under perioden 2007 
– 2009. I Gävle finns Invandrarcentrum som ansvarar för det kommunala flyktingmottagan-
det. Gävle har avtal med Migrationsverket för mottagande av flyktingar. Större delen av 
utgifterna i området finansieras av statsbidrag från Migrationsverket. Nedan framgår netto-
kostnad per invånare för flyktingmottagande. 
 
Diagram 31: Nettokostnad per invånare för flyktingmottagande 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Tidigare i rapporten redovisades att Södertälje står ut i antal immigrerade och utlandsfödda. I 
Gävle var nettokostnaden år 2009 negativ, vilket innebär att bidragen från staten överstiger 
kommunens kostnad per invånare. De statliga bidragen ska dock ses över en 2-3 års period. 
 
I Gävles årsredovisning från 2009 framgår att arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län försäm-
rades under året. I Gävle kommun ökade antalet arbetslösa under året med 749 personer till 
3 286 vid utgången av år 2009, vilket motsvarar 5,4 procent av antalet personer i ålders-
gruppen 16–64 år.  
 
Antalet personer i Gävle som finns i program med aktivitetsstöd uppgick vid årsskiftet till 
1508, vilket motsvarar 5,2 procent av befolkningsgruppen 16–64 år. Jämfört med föregående 
år ökade antalet med 559 personer.  
 
Nedan framgår nettokostnader per invånare för arbetsmarknadsåtgärder.  
 
Diagram 32: Nettokostnader per invånare för arbetsmarknadsåtgärder  
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Bilden visar att Gävle har relativt låga kostnader då statsbidrag och liknande dragits av. 
Skillnader i kostnader kan bero på olika social struktur och skillnader i arbetslöshet.  
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5.7. Relativt låga kostnader för individ- och familjeomsorg 

Här redovisas kommunens kostnader för socialbidrag, institutions- 
och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling. Frågorna 
finns under socialnämnden.  
 
År 2009 utgjorde individ- och familjeomsorgen 9 procent av kommu-
nens totala nettokostnad. Socialnämnden gick under året med under-
skott. Ökade försörjningsstöd, utgifter för hem, vård och boende (HVB inklusive SIS-hem) för 
vuxna var enligt årsredovisningen de främsta anledningarna till underskottet.  
 
Nedan framgår skillnaden mellan redovisad kostnad och standardkostnad för indvid- och 
familjeomsorgen.  
 
Diagram 33: Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, individ och familjeomsorg 
 

 
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun 2009? 
 
Bilden visar att Gävle har en lägre kostnad än vad kommunens struktur motiverar. Endast 
Växjö har större skillnad mellan faktiskt kostnad och strukturell kostnad.  
 
Nedan framgår kostnad per invånare för individ och familjeomsorg. 
 
Diagram 34: Kostnad för individ och familjeomsorg per invånare 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
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Även här har Gävle reativt låga kostnader. Skillnader kan bero på olika social struktur, 
skillnader i arbetslöshet och i andelen invandrare. Det kan också ha att göra med varierande 
hyreskostnader för förhyrda ”sociala” lägenheter.  
 
Insatserna inom individ- och familjeomsorgen omfattar ett brett spektra. En av de största 
utgifterna är försörjningsstödet.  
 
Nedan framgår kostnad för ekonomisk bistånd per invånare. 
 
Diagram 35: Kostnad (kr) för ekonomiskt bistånd per invånare 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Trots att socialnämndens underskott delvis berodde på ökade utgifter för försörjningsstöd så 
har Gävle relativt låga kostnader för ekonomiskt bistånd per invånare. Södertälje har störst 
kostnad, följt av Eskilstuna.  
 
Gävle kommenterar detta i årsredovisningen från 2009: ”Underskottet i försörjningsstödet var 
i en jämförelse med andra kommuner trots allt begränsat. Samtidigt har avsevärda förbätt-
ringar skett inom andra delar av verksamheten. Effekterna av det omställningsprogram som 
inleddes 2008 har givit goda resultat, men fortfarande finns kvardröjande kostnader av 
engångskaraktär kvar i verksamheten”.  
 
Nedan framgår kostnad för öppna insatser för barn och unga 0-20 år per invånare 0-20 år.  
 
Diagram 36: Kostnad för öppna insatser för barn och unga 0-20 år per invånare 0-20 år 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
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Bilden visar att Gävle har lägst kostnad för öppna insatser för barn och unga. Många 
kommuner ser de öppna insatserna som förebyggande arbete, men i den här jämförelsen är 
det svårt att säga om skillnaderna i kostnad innebär skillnad i kvalitet.  
 
Nedan framgår kostnad per vårddygn, barn och unga 0-20 år. En stapel visar 
familjehemsvården och en institutionsvården på HVB-hem. 
 
Diagram 37: Genomsnittlig kostnad per vårddygn, barn och unga 0-20 år 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Generellt kan konstateras att familjehemsvården är mindre kostsam än institutionsvård. I 
Gävle är kostnaderna relativt låga för institutionsvården, medan Jönköping har högst 
kostnader.  
 
Under 2009 arbetade socialnämnden i Gävle enligt en ”mer restriktiv hållning till externa 
placeringar”. En genomgång genomfördes av samtliga placeringar och en ökad hemtagning, 
vilket troligen har haft effekt på kostnaderna. 
 
Nedan framgår andelen barn och unga placerade på institution. 
 
Diagram 38: Andel barn och unga placerade på institution av totala antalet placerade barn 
och unga 0-20 år 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
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Bilden visar att i Gävle var 27 procent av placeringarna på institution, medan andelen var 37 
procent i Växjö. Jönköping sticker ut med enbart 20 procent av placeringarna på institution. 
Det går i linje med Jönköpings höga utgifter för familjehemsvård. 
 
Nedan framgår kostnad i kronor för öppna insatser riktade till vuxna personer med miss-
bruksproblem. 
 
Diagram 39: Kostnad (kr) för öppna insatser riktade till vuxna personer med missbruks-
problem per invånare 0-64 år 
 

 
Källa: Kommundatabasen 
 
Gävle kommun har bland de lägsta kostnaderna per invånare för öppna insatser för vuxna 
missbrukare, med undantag för Växjö.  
 
Nedan framgår kostnad för heldygnsvård av vuxna personer med missbruksproblem.  
 
Diagram 40: Kostnad för heldygnsvård av vuxna personer med missbruksproblem per 
invånare 0-64 år 

  
Källa: Kommundatabasen 
 
Bilden visar att Gävles utgifter för heldygnsvård är högst av alla kommuners.  
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6. Slutsats 
 
Våra slutsatser och uppslag till fördjupade analyser är enligt följande. 

� Infrastruktur och skydd, orsakerna till de ökade kostnaderna och de högre kostnaderna 
jämfört övriga fyra jämförelsekommuner bör analyseras vidare. 

� Förskola, jämförelserna och analyserna har inte landat i något som sticker ut. 

� Grundskola, kostnaderna är lägre än den beräknade standardkostnaden för Gävle 
kommun. Resultaten inom grundskolan vad gäller meritvärde, godkända resultat, andel 
behöriga till gymnasiet etc. är också ”medelmåttiga”. Orsakerna till varför resultatet så 
påtagligt avviker från de beräknade SALSA-värdena bör exempelvis analyseras. 

� Gymnasiet, kostnaderna ligger avsevärt lägre än de beräknade standardkostnaderna. 
Resultaten är medelmåttiga. Det är en hög andel som klarar de yrkesförberedande 
programmen inom fyra år. Andelen som lyckas etablera sig på arbetsmarknaden inom 
två år är låg. 

� Särskolan, kostnaderna är lägre än övriga fyra jämförelsekommuner.  

� Vuxenutbildning, kostnaderna ligger i stort sett på lika nivå som övriga fyra kommuner. 

� Äldreomsorg, kostnaderna är avsevärt högre än de beräknade standardkostnaderna. 
Kostnaderna för äldreomsorg per invånare över 65 år och kostnaderna för hemtjänst och 
äldreboenden är även de högre. De högre kostnaderna avspeglas inte i resultatet. En 
fördjupad analys inom äldreomsorgen bör ske. 

� Funktionshindrade, kostnaderna för funktionshindrade, utslaget per invånare är lägre än 
i de fyra jämförelsekommunerna. Kostnaderna för boende är avsevärt lägre 2009. 
Frågetecken finns dock vad gäller 2009, då åren dessförinnan visar på avsevärt högre 
kostnader. Fördjupade analyser bör ske vad gäller skillnader mellan åren samt exempel-
vis tillgodoseende av behov och former för hur dessa tillgodoses.  

� Särskilt riktade insatser, kostnaderna är låga. Analyser bör ske beträffande andelen som 
uppnår egenförsörjning.  

� Individ- och familjeomsorg, kostnaderna ligger överlag lägre än övriga fyra jämförelse-
kommuner. Det som sticker ut med högre kostnader är heldygnsvård för vuxna missbru-
kare.   

 
 
Stockholm den 7 december 2010 
 
 
 
 
Jane Granström   Anna Eklöf 
Certifierad kommunal revisor  Verksamhetsrevisor 
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Bilaga 1 – Verksamhetsområden 
Områdena i ”Vad kostar din kommun” är följande: 
 
  
Politisk verksamhet 
Kostnader för nämnd- och styrelseverk-
samhet, stöd till politiska partier, allmänna 
val, överförmyndare samt administration 
som är direkt knuten till kommunens politi-
ker som politiska sekreterare och nämnd-
sekreterare.   
 
Infrastruktur, skydd mm 
I kostnaderna för infrastruktur och skydd 
ingår fysisk och teknisk planering, 
bostadsförbättring, näringslivsfrämjande 
åtgärder, turistverksamhet, gator och 
vägar, parkering, parker, räddningstjänst, 
miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar 
och samhällskydd. 
 
Fritid 
Här redovisas kostnader för kommunens 
fritidsverksamhet, bland annat stöd till 
föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar 
samt fritidsgårdar. 
 
Kultur 
Här redovisas kostnader för kommunens 
kulturverksamhet, bland annat bibliotek, 
stöd till kulturella föreningar och studie-
organisationer, museum samt musik- och 
kulturskola. 
 
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
Här ingår kommunens kostnader för all 
förskoleverksamhet (inklusive öppen för-
skola) och skolbarnsomsorg samt öppen 
fritidsverksamhet.  
 
Utbildning 
Här framgår kommunens kostnader för 
utbildning i grundskolan, gymnasiet samt 
vuxenutbildning och sfi.   
 
Omsorg om äldre och personer med funk-
tionsnedsättning 
Här redovisas kommunens kostnader för 
vård och omsorg av äldre och personer 
med funktionsnedsättning. I detta innefat-
tas boende i särskilda boendeformer, 

sjukhem, hemtjänst, färdtjänst. Även om-
sorg om psykiskt utvecklingsstörda ingår. 
 
Individ- och familjeomsorg 
Här redovisas kommunens kostnader för 
socialbidrag, institutions- och familjehems-
vård, familjerätt, öppenvård och behand-
ling. 
 
Särskilt riktade insatser 
Här redovisas kostnader för flyktingar som 
tas emot inom ramen för det kommunala 
flyktingmottagandet och kostnader för 
sysselsättningsfrämjande åtgärder. 
 
Summa egentlig verksamhet 
En summering har gjorts av kostnaderna 
för den verksamhet som räknas till kom-
munernas egentliga verksamhet, det vill 
säga kommunernas totala verksamhet 
exklusive affärsverksamheten. 
 
Affärsverksamhet 
Här redovisas den affärsmässiga verk-
samhet som bedrivs i förvaltningsform. De 
mest omfattande verksamheterna är 
energi, vatten och avfalls -hantering. 
Kollektivtrafik, bostads- och hamnverk-
samhet är exempel på andra verksam-
heter som också redovisas här. 


