
Gävle kommun   Gävle kommun    
Växel 026-17 80 00   gavle.kommun@gavle.se   http://www.gavle.se/

Kallelse

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
2014-03-24

Plats och tid
Stadshusets Spegelsal 2014-03-24 kl. 09:00 

Ordförande
Daniel Olsson (S)



Sid 2 (5)

1. Anmälningsärenden/Delegationsärenden
Dnr 14KS5

Handlingar i ärendet:
· rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
· Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

2. Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag år 
2014
Dnr 14KS39

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §18
· Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 
år 2014
· Bilaga Ombudgeteringar av investeringsanslag 2014

3. Förslag till förändring gällande struktur för multikompetenta 
team 
Dnr 14KS29

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktiges beslut av den 29 mars 2004, § 62, upphör att gälla 

att uppdra till Socialnämnden och Utbildningsnämnden att i samråd utforma 
samverkansstrukturen mellan nämnderna 

att de multikompetenta teamen ska fortsätta sitt arbete enligt de 
grundprinciper som föreslogs i 2004 års utredning ”Samverkan Socialtjänst 
Gävle och Barn och ungdom Gävle rörande barn med särskilt behov i förskola 
och skola.

Ärendebeskrivning
Under 2003 gjordes en gemensam utredning av Socialnämnden och Barn och 
Ungdomsnämnden med uppdrag att lägga fram förslag på arbetsformer och 
organisation i syfte att förbättra samverkan i arbetet med barn med särskilda 
behov i förskola och skola. 
I utredningen föreslogs att de berörda nämnderna och förvaltningsledningarna 
borde följa processen i arbetet med att nå den gemensamma visionen. 

Samarbetet mellan Socialtjänsten och skolan har påtagligt förbättrats och 
fungerar i nuläget bra på alla nivåer. 
Vad gäller det operativa arbetet med de multikompetenta teamen(MKT-team) 
på skolnivå är avsikten att den samverkansformen ska fortsätta. 

Ärendet har beretts i beredningen Skolan Först.

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §19
· Förslag till förändring gällande struktur för multikompetenta team
· Tjänsteskrivelse - Förslag på förändring gällande struktur för 
multikompetenta team
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4. Bildande av Sätraskogens naturreservat 
Dnr 13KS392

 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens föreslå 
kommunfullmäktige besluta; 
att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) bilda Sätraskogens 
naturreservat med den avgränsning som redovisas på karta enligt bilaga 1 och 
2 och med de gränser som slutligen märks ut i fält 
att med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. förordna att i 
framtaget förslag redovisade föreskrifter ska gälla för naturreservatet 
att med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
fastställa skötselplan enligt bilaga 3 för naturreservatets långsiktiga vård 
att ge byggnads- och miljönämnden i uppdrag att vid behov ta beslut om 
mindre justeringar i skötselplanen 
att beslutet gäller från när det vinner laga kraft men att föreskrifterna enligt 
punkten C om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet och om 
ordningen i övrigt inom naturreservatet träder i kraft den dag som framgår av 
kungörelsen i ortstidning samt Post och Inrikes Tidningar och dessa 
föreskrifter gäller därvid enligt 7 kap. 30 § andra stycket miljöbalken 
omedelbart, även om de överklagas samt 
att förvaltare för naturreservatet ska vara Gävle kommun genom Tekniska 
nämnden 

Ärendebeskrivning 
Gävle kommun arbetar sedan en tid tillbaka med att avsätta skogsområdet 
mellan Sätra och Stigslund som naturreservat. Hela området ägs av Gävle 
kommun. Syftet med Sätraskogens naturreservat är att bevara den biologiska 
mångfalden, att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön och att tillgodose 
friluftslivets behov av områden. De värdefulla livsmiljöerna gammal 
barrblandskog, lövblandad barrskog och lövskog, samt de typiska växt- och 
djursamhällen som är karaktäristiska för dessa livsmiljöer i Gästriklands 
låglänta skogslandskap ska ha gynnsamt tillstånd. 

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §20
· Remiss - Förslag till bildande av Sätraskogens naturreservat
· Yttrande från Tekniska nämndens sammanträde med remissvar 2013-11-27
· Tjänsteskrivelse - Bildande av Sätraskogens naturreservat 
· Reservation från Miljöpartiet (MP) - Bildande av Sätraskogens naturreservat

5. Barn- och ungdomsprogram och Barnchecklista för Gävle 
kommun
Dnr 12KS277

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till Barn- och ungdomsprogram 
att anta förslag till barnchecklista 
att ge uppdrag till Kommunledningskontoret att implementera Barn- och 
ungdomsprogrammet samt barnchecklistan hos förvaltningar och bolag

Ärendebeskrivning
Enligt direktivet för Barn- och ungdomsprogrammet behöver Gävle kommun 
utveckla den barn och ungdomsplan som antogs 2002, till ett bredare 
angreppssätt och ungdomspolitiken behöver en sektorsövergripande karaktär 
för att Gävle kommun ska ha en helhetssyn på barns levnadsvillkor. Gävle 
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kommuns ansats i programmet är att vi vill möta barn och unga med 
ömsesidig respekt och utan krångel. Tre områden har formulerats utifrån 
barnets perspektiv; jag kan påverka, jag mår bra samt jag vill, jag kan, jag ska. 
Varje område följs av en vägledande princip som beskriver hur Gävle kommun 
ska arbeta långsiktigt med ett främjande och förebyggande förhållningssätt. 
Förslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från alla 
förvaltningar samt AB Gavlegårdarna och Gavlefastigheter. Beredningen för 
trygghet och folkhälsa är styrgrupp för framtagandet av programmet. 
Ledningsgruppen består av avdelningscheferna på avdelningen för 
Övergripande planering samt avdelningen för Kultur och föreningsstöd. 
Förslaget har varit på samråd och reviderats enligt samrådsredogörelsen. 
Under 2012 reviderades barnchecklistan utifrån att den barnchecklista som 
antogs 2004 används i liten utsträckning samt ett behov av att utveckla den till 
att omfatta de fyra huvudartiklar som barnkonventionen sammanfattas i. En 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp föreslog ett nytt grepp och 
barnchecklistan skickades ut för yttrande till kommunala nämnder och bolag. 
Efter samrådsredogörelse blev valet att avvakta beslut för att invänta 
processen med Barn- och ungdomsprogrammet.

Handlingar i ärendet:
· Samrådsredogörelse Barn- och ungdomsprogrammet
· Barnchecklista 2014
· Barn- och ungdomsprogram för Gävle kommun
· Tjänsteskrivelse - Barn- och ungdomsprogram och Barnchecklista för Gävle 
kommun 
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §21

6. Avsägelser och fyllnadsval
Dnr 14KS73

7. Motion (KD) - Socialt ansvar vid inköp och införande av ISO 
26000
Dnr 11KS159

Handlingar i ärendet:
· Motionsutlåtande - Socialt ansvar vid inköp och införande av ISO 26000
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §300

8. Interpellation (M) - Lex Gävle hamn 
Dnr 13KS436

Handlingar i ärendet:
· Svar på interpellation - angående Lex Gävle Hamn

9. Interpellation (FP) - Kan vi göra mer för tillgängligheten?
Dnr 13KS522

Handlingar i ärendet:
· Interpellationssvar - Kan vi göra mer för tillgängligheten?
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10. Interpellation (M) - Nya ungdomsjobb, YA!
Dnr 14KS51

11. Interpellation (M) - Bygg en Isoval på Hagaströms idrottsplats, 
NU!
Dnr 14KS52

Handlingar i ärendet:
· Interpellationssvar - Bygg en isoval på Hagaströms Idrottsplats, NU !

12. Interpellation (FP) - Trevligt med Gavlehov men vad kostar 
det?
Dnr 14KS55

13. Interpellation (FP) - Varför ingen vikariepool?
Dnr 14KS56

Handlingar i ärendet:
· Interpellationssvar - Varför ingen vikariepool?

14. Nya interpellationer
Dnr 14KS66

Handlingar i ärendet:
· Interpellation - Hur skall Gävle kommun säkerställa att renhållningen sköts i 
Natura 2000 och Testeboåns delta
· Interpellation - Handläggningstider för bygglov

15. Nya Motioner
Dnr 14KS96

Handlingar i ärendet:
· Motion - Whistelblowers
· Motion - Politiker miljöanpassar sin arbetsvardag
· Motion - Inrätta ett Föreningarnas Hus i Gävle kommun

16. Nya medborgarförslag
Dnr 14KS58

Handlingar i ärendet:
· Medborgarförslag till KF 140324
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-02-18

§18:  Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag år 
2014
Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS39 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2014 med 

utökning 45 708 tkr för kommunen, sänkning med 77 107 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun 

AB, utökning med 2 400 tkr för AB Gavlegårdarna, samt utökning med 28 102 tkr för Gävle Vatten 

AB enligt specifikation i bilaga.

 

Ärendebeskrivning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag gällande ombudgeteringar av oförbrukade 

investeringsanslag från år 2013 till år 2014 för kommunernas nämnder och bolag. Anders Larsson 

föredrar ärendet

Beslutsunderlag
· Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag år 2014

· Bilaga Ombudgeteringar av investeringsanslag 2014
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Dnr  191487
Handläggare  Anders Larsson

G Ä V L E  K O M M U N

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

Tfn 026-17 80 00 (vx). Fax 026- 12 54 56

gavle.kommun@gavle.se 

www.gavle.se

Ombudgetering och omdisponering av 
investeringsanslag år 2014

Ärendebeskrivning

Kommunens förvaltningar och bolag har lämnat önskemål om ombudgeteringar 
av investeringsanslag år 2014. Förslag till ombudgeteringar sker normalt mellan 
åren när godkända investeringar av olika anledningar inte blir genomförda och 
därmed förskjuts i tiden.

Totalt uppgick kommunens nettoinvesteringsutgifter hos nämnderna under år 
2013 till 170,6 mnkr (177,8 mnkr). Dessa investeringar kan delas in i två 
huvudgrupper:

1. Nämndernas investeringsverksamhet; nettoinvestering 149,6 mnkr 
(118,8 mnkr), med en budgetavvikelse på +61,5  mnkr (+48,6 mnkr). 

Budgetavvikelser avser ridsportutbyggnad i Skogsmur med +15,3 mnkr, 
ridsport Lervik +2,0 mnkr, Bäckbron inklusive gång och cykelväg +9,5 
mnkr, Furuviks Camping +8,0 mnkr, Grundvattenskydd/dagvatten +5,8 
mnkr, It-investeringar +6,4 mnkr, investeringar i markreserven +3,8, 
utrustning i äldreboenden och gruppboenden +3,2 mnkr, inventarier mm 
hos förvaltningar +5,9 mnkr samt övrigt +1,6 mnkr 
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2. Investeringar via kommunens exploateringsverksamhet; 
nettoinvestering 21,0 mnkr (59,1 mnkr) med en budgetavvikelse på 
+16,9 mnkr (+19,0 mnkr).

Kommunens självfinansieringsgrad för de totala investeringarna under år 2013
kan preliminärt beräknas komma att uppgå till ca 117 procent beräknat på årets 
resultat korrigerat för realisationsvinster/förluster i samband med försäljningar 
av anläggningstillgångar och med tillägg av kommunens avskrivningskostnader 
samt inkomster från försäljningar av anläggningstillgångar. Om hänsyn även tas 
till samtliga föreslagna ombudgeteringar och förskjutningar i lyftplaner för 
fleråriga projekt uppgår självfinansieringsgraden till ca 83 procent. Detta kan 
jämföras med budgeten för år 2013 som förutsatte en självfinansiering med ca 
66 procent, som sedan i prognos i samband med budgetförslaget för år 2014. 
kom att revideras till ca 47 procent.
 
Kommunen har ett finansiellt mål att investeringar riktade mot den 
skattefinansierade kommunala verksamheten till 100 procent ska vara 
självfinansierade sett över en femårsperiod. Vid utvärdering av detta mål måste 
alltså flera år tas med i bedömningen, liksom även de investeringar som görs via 
de kommunala fastighetsbolagen. Denna utvärdering får ske i samband med 
bokslutsarbetet.

Till allra största del återfinns kommunens verksamhetslokaler hos det 
kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter Gävle kommun AB. Bolagets 
investeringar under år 2013 riktade mot den kommunala verksamheten uppgick 
till 176,7 mnkr, vilket är 44,0 mnkr lägre än budgeterat. Budgetöverskottet 
återfinns 
främst för Fastighetstekniska investeringar med 34,0 mnkr, varav projekt för 
energieffektiviseringar utgör 6,2 mnkr, oförutsett 5,3 mnkr, Byta av armaturer 
4,0 mnkr, samt It-nät 2,9 mnkr. För Gävles grund- och gymnasieskolor uppgår 
budgetöverskottet till 5,4 mnkr, samt för Kultur & Fritids anläggningar med 4,2 
mnkr. 

Större investeringsutgifter under året avser bland annat förskolorna Fyren och 
Fridebo, sammantaget 31,7 mnkr, Tallbackens skola med 14, 8 mnkr och 
Lillhagens skola med 11,3 mnkr, samt Testebo sporthall med 19,3 mnkr.

Kommunens investeringar i särskilda boenden för äldre och för personer med 
funktionsnedsättningar görs via AB Gavlegårdarna. Under år 2013 uppgick 
dessa investeringar till 25,4 mnkr, vilket är 5,6 mnkr lägre än budgeterat. 
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Gävle Vatten har från och med 1/9 2008 bolagiserats till anläggningsbolaget 
Gävle Vatten AB vilken ingår i koncernen Gästrike Vatten AB som till 70 
procent ägs av Gävle kommun. Genom bolagskonstruktionen har Gävle 
kommun full kotroll över de anläggningstillgångar som finns redovisade hos 
Gävle Vatten AB. Bolagen ingår inte i Gävle Stadshuskoncern utan inordnas 
direkt under 
Kommunfullmäktige i egenskap av aktieägare. Investeringarna finansieras av 
kommunens taxekollektiv. Bolaget investeringar under år 2013 uppgick till 58,7 
mnkr, vilket är 73,1 mnkr lägre än budget. 28,1 mnkr av överskottet föreslås bli 
ombudgeterad. 
 

Förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av 
investeringsanslag

Skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamhet

Den skattefinansierade investeringsverksamheten belastar skattekollektivet och 
avser investeringar i gator, skolor, äldreboenden etc. 

Till år 2014 föreslås totalt en ombudgetering av kommunens investeringsanslag 
med 45,7  mnkr enligt av Kommunledningskontoret upprättad specifikation i 
bifogad bilaga. Samtidigt redovisas ombudgeteringar hos de kommunala 
fastighetsbolagen, Gavlefastigheter AB drar ned investeringsvolymen år 2014 
med 77,1 mnkr genom tidsförskjutningar, AB Gavlegårdarna ökar 
investeringsvolymen med 2,4 mnkr. Totalt medför ombudgeteringarna år 2014 
till en minskad investeringsvolym med 29,0 mnkr. Utöver detta tillkommer dock 
förskjutningar i diverse byggprojekt mm med 125,4 mnkr. Sammantaget 
kommer därmed investeringsanslagen att utökas med 96,4 mnkr år 2014 eller 
senare. 

De sammantagna budgetöverskotten för investeringar under år 2013 uppgår till 
+111,1 mnkr. Den finansiella belastningen för investeringsverksamheten 
minskar därmed med ca 15 mnkr och med ca 5 mnkr om hänsyn även tas till 
kommunens försäljningar av anläggningstillgångar under år 2013. 

Investeringar redovisade under Kommunstyrelsen ger ett budgetöverskott med 
11,9  mnkr och avser främst It-investeringar och inköp till markreserven. 
Begärda ombudgeteringar uppgår totalt till 1,7 mnkr och avser ännu inte utförda 
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arbeten bland annat ny kundtjänst, samt fortsatt utbyggnad av system för 
balanserad styrning.

Tekniska nämnden redovisar sammantaget ett budgetöverskott med 21,4 mnkr, 
inklusive Markbyggarna. Ombudgeteringar/omdisponeringar föreslås uppgå till 
16,6 mnkr år 2014 och 4,8 mnkr senare år.

Återstående arbeten för Bäckbron inklusive gång och cykelväg slutförs år 2014 
inom budget 18,7 mnkr. Återstående anslag på 9,5 mnkr ombudgeteras till år 
2014.

Projektet kopplad till Furuviks camping är senarelagt p.g.a. att planen inte hade 
vunnit laga kraft, vilket den nu gjort.  Trafikverket planerar bygga dubbelspår, 
vilket leder till att projektet nu kan starta. 6,6 mnkr ombudgeteras år 2014.

Anslag för grundvattenskydd/dagvatten redovisar ett budgetöverskott med 5,8 
mnkr år 2013. 2,4 mnkr ombudgeteras till år 2014 och 2,8 mnkr till år 2015. 
Resterande del av överskottet omdisponeras till Engeltofta brygga, där den totala 
investeringsutgiften beräknas komma att uppgå till 2,4 mnkr. Ombudgeteringen 
av ännu ej upparbetade investeringsmedel för projektet uppgår därmed till 2,2 
mnkr.  

Markbyggarna redovisar ett budgetöverskott med 3,6 mnkr som i avvaktan på 
beslut om bolagisering föreslås ombudgeteras.

Byggnads och miljönämnden redovisar ett budgetöverskott med 0,4 mnkr som 
förslås bli ombudgeterad till år 2014 avseenden inköp av bil, samt av inventarier 
till cafeterian i förvaltningshuset.
 
Kultur och fritidsnämnden redovisar sammantaget ett budgetöverskott med 19,0  
mnkr. Av denna summa avser 15,3 mnkr återstående anslag för 
ridsportutbyggnad i Skogmur och 2,0 mnkr i Lervik som ombudgeteras till år 
2014.Övriga ombudgeteringar på 1,1 mnkr avser ännu inte färdigställda eller 
fakturerade åtgärder, bland annat avseende återstående betalningar för lastbil 
mm. 

Barn och ungdomsnämnden och Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 
redovisar sammantaget ett budgetöverskott med 3,9 mnkr, varav 0,6 mnkr avser 
utrustning av förskolor och 3,3 mnkr diverse reinvesteringar. Dessa nämnder 
upphör från årsskiftet. Av återstående investeringsmedel ombudgeteras 1,3 mnkr 
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till Utbildningsnämnden. 0,5 mnkr avser Mårdvägens förskola, 0,5 mnkr till 
fordonsprogrammet på Borgarskolan, samt 0,3 mnkr för investeringar i samband 
med flytt från paviljong i Hagaström.
Till Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden ombudgeteras 0,1 mnkr till 
vuxenutbildning och Enheten för daglig verksamhet. 

Omvårdnadsnämnden redovisar ett budgetöverskott med 4,8 mnkr. 3,2 mnkr 
avser utrustning av särskilda boenden och gruppboenden, 0,9 mnkr avser 
säkerhet och arbetsmiljö, samt 0,7 mnkr diverse reinvesteringar. Totalt föreslås 
4,7 mnkr av budgetöverskotten ombudgeteras till år 2014 för att användas för 
utbyte av analoga trygghetslarm till digitala. Dessa utbyten ska vara klara till år 
2015.

Från Gavlefastigheter Gävle kommun AB har det inkommit begäran om ett 
godkännande att få ombudgetera investeringsanslag 2014. En genomgång har 
gjorts av återstående investeringsanslag från år 2013, samt därutöver av 
beräknade lyftplaner för investeringsprojekten i investeringsbudgeten år 2014. 
Denna genomgång medför att investeringsanslagen för år 2014 nedjusteras med 
77,1 mnkr och att investeringar år 2015 och senare uppjusteras med 118,7 mnkr.

För Utbildningsnämndens räkning uppgår budgetöverskotten år 2013 till 5,4 
mnkr. 2014 års investeringsanslag föreslås dessutom nedjusteras med 28,1 mnkr, 
främst avseende Vallbackskolans lyftplan. För åren 2015 och senare utökas 
investeringsnivån med 42,6 mnkr. Den utökade investeringsvolymen avser bland 
annat Mårdvägens tillbyggnad med 4,0 mnkr och verksamhetsanpassningar med 
2,9 mnkr.
    
För Näringsliv och arbetsmarknadsnämndens räkning uppgår budgetöverskotten 
för år 2013 till 0,3 mnkr. 2014 års investeringsanslag nedjusteras med 0,8 mnkr 
som förskjuts till år 2015. Dessa justeringar avser främst ventilation och värme 
vid Eriksberg (daglig verksamhet).
 
För Kultur och fritidsnämndens räkning uppgår budgetöverskotten år 2013 till 
4,2 mnkr. 2014 års investeringsanslag nedjusteras genom förskjutningar i 
lyftplaner med 65,5 mnkr främst avseende ny sporthall och fotbollsarena. 
Investeringsnivåerna uppjusteras för påföljande år med 68,2 mnkr. 

För fastighetstekniska investeringar uppgår budgetöverskotten under år 2013 till 
34,0 mnkr. 17,6 mnkr av detta överskott ombudgeteras till år 2014 och 7,0 mnkr 
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till senare år. För oförutsedda kostnader uppgår budgeten år 2014 till 9,4 mnkr, 
vilket motsvarar ca 3 procent av övriga investeringsanslag.

För AB Gavlegårdarna ombudgeteras 2,4 mnkr till år 2014, avseende lokaler för 
daglig verksamhet vid Åbyfors.

Exploateringsverksamhet

I kommunens nettoinvesteringar ingår även de anläggningstillgångar som tillförs 
kommunen genom exploateringsverksamhet. Dessa anläggningstillgångar i form 
av gator, parker etc. finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning av 
exploaterade bostads- och industritomter. Sammantaget uppgår dessa 
anläggningstillgångar till 21,0 mnkr år 2013. 

Av denna summa avser 11,8 mnkr infrastruktur vid bostadsområde Gävle Strand 
etapp 2, För handelsområde S Hemlingby etapp 3 uppgår investeringarna till 2,8 
mnkr och vid industriområde Ersbo till 2,5 mnkr. 

Utfallet är 16,9 mnkr lägre än budgeterat och kan förväntas bli upparbetade 2014 
eller senare. En reviderad exploateringsbudget upprättas i samband med mål och 
ramarbetet för perioden 2015-2018, som då även inkluderar effekter på 
lyftplanen för år 2014.

Taxefinansierad verksamhet

Från Gävle Vatten AB redovisas ett budgetöverskott med 58,7 mnkr år 2013. Av 
denna summa föreslås 28,1 mnkr ombudgeteras. Den totala 
investeringsbudgeten för år 2014 uppgår därmed till 173,1 mnkr, varav 100,5 
mnkr avser vatten och avlopp till Norrlandet och 18,0 mnkr övrig exploatering. 
8,1 mnkr ombudgeteras avseende vattenkvalitet i Valboåsen och omfattar 
investeringar som tidigare avsatts i investeringsfond via uttag i va-taxan.

Sammanfattning

Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar med 45,7 mnkr i 
kommunens investeringsbudget år 2014. Dessutom tillkommer senareläggningar 
i lyftplaner, för fleråriga projekt med 23,7 mnkr. Detta avser främst 
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senareläggning av planerade investeringar i exploateringsområden. Sammantaget 
innebär detta att investeringsbudgeten utökas med 69,4 mnkr år 2014 eller 
senare. Dessa ombudgeteringar finansieras i sin helhet av budgetöverskotten 
med 78,4 mnkr år 2013. 

För investeringar riktade mot den kommunala verksamheten men redovisade hos 
de kommunala fastighetsbolagen Gavlefastigheter och Gavlegårdarna föreslås 
44,0 mnkr ombudgeteras år 2014 eller senare. Ombudgeteringarna finansieras i 
sin helhet av budgetöverskott med 49,6 mnkr år 2013.

Sammantaget innebär förslaget att 2014 års nettoinvesteringar i kommunen 
kommer att uppgå till 197,3 mnkr inklusive exploateringsverksamhet och 167,2 
mnkr exklusive exploateringsverksamhet. 2014 års investeringar i de 
kommunala fastighetsbolagen kommer att uppgå till 380,8 mnkr. 

En ny översyn med korrigeringar i lyftplanerna för fleråriga 
investeringsprojekten sker i juni månad i samband med att ny investeringsplan 
för åren 2015-2018 fastställs. 

Den planerade investeringsvolymen är fortfarande väldigt hög sett i ett historiskt 
perspektiv.  Detta kräver att kommunen kan vidmakthålla ett bra kassaflöde från 
den löpande verksamheten, eller från försäljningsinkomster, så att de finansiella 
målsättningarna om en hög självfinansieringsgrad kan uppnås. Det finns all 
anledning att noga följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen och göra 
bedömningar kring möjligheterna att genomföra nya investeringsprojekt. Denna 
möjlighet finns bland annat i samband med att Kommunstyrelsen ger 
igångsättningstillstånd för enskilda investeringsprojekt.

Kommunledningskontoret föreslår följande förändringar av investeringsanslag 
genom ombudgeteringar/omdisponeringar per nämnd med effekt på den av 
kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten för år 2014.
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Kommunen
Belopp i tusental kr

Budget
2014

Ombudg.
 2014

Just budget
2014

Revisorskollegie 56 -56
Kommunstyrelse -19 400 -1 744 -21 144
Teknisk nämnd -65 030 -18 586 -83 616
Byggnads- och miljönämnd -600 -420 -1 020
Kultur- och fritidsnämnd -13 225 -18 873 -32 098
Utbildningsnämnd -15 200 -1 257 -16 457
Näringsliv och arbetsm.nämnd -1 000 -128 -1 128
Socialnämnd -815 -815
Omvårdnadsnämnd -6 200 -4 700 -10 900
Summa nämndernas 
investeringsverksamhet -168 953 -30 931 -199 884

Anl.tillgångar fr. exploatering -26 506 -26 506

Nettoinvestering -121 526 -45 708 -167 234 

Gavlefastigheter Gävle kommun AB
Belopp i tusental kr

Budget
2014

Ombudg.
 2014

Just budget
2014

Fastighetsinvesteringar --391 490 +77 107 -314 383

AB Gavlegårdarna
Belopp i tusental kr

Budget
2014

Ombudg.
 2014

Just budget
2014

Fastighetsinvesteringar -64 000 -2 400 -66 400

Gävle Vatten AB
Belopp i tusental kr

Budget
2014

Ombudg.
 2014

Just budget
2014

VA-investeringar -145 000 -28 102 -173 102

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av 
investeringsanslag år 2014 med utökning 45 708 tkr för kommunen, sänkning 
med 77 107 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, utökning med 2 400 tkr 
för AB Gavlegårdarna, samt utökning med 28 102 tkr för Gävle Vatten AB 
enligt specifikation i bilaga.
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Anders Larsson
Budgetchef
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Bilaga
Ombudgeteringar av investeringsbudget 2014

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ 2014-02-07

 Total T o m Budget Utfall Avvik. Budget Ombudg Ombudg
Just 

budg
Belopp i tusental kr budget 2013 2013 2013 2013 2014 2014 senare 2014
NETTOINVESTERINGAR:

Skattefinansierad verksamhet:

Kommunstyrelse 
Diverse reinvesteringar mm -1 080 -70 1 010 -700 -1 010 -1 710 Ej genomförda projekt bl a kundtjänst
It-investeringar -5 400 -967 4 433 -5 500 -5 500
It-investeringar, kundrelaterat -2 000 2 000 -2 000 -2 000
Nytt Ek-system -4 530 -3 796 734 -734 -734 Utökning licencer o internkontrollplaner Stratsys 
Balanserad styrning licenser mm -1 200 -1 200
MMP:
Investeringar i markreserv mm -15 000 -11 250 3 750 -10 000 -10 000

Summa Kommunstyrelse   -28 010 -16 084 11 926 -19 400 -1 744 0 -21 144

Revisorskollegie
Diverse reinvesteringar mm -55 -72 -17 -56 -56
Sum Revisorskollegie  0 -55 -72 -17 -56 0  -56

Teknisk nämnd

Ledning/stab

Reinvesteringar inventarier (inkl ToP) -300 -255 45 -300 -45 -345

Summa MoE, stab 0 0 -300 -255 45 -300 -45 0 -345

Trafik o Parker

Stadsliv och city
Stortorget/Nygatan -74 435 -68 969 -21 -21 0
Nygatan Väst -14 000 -5 644 -4 186 -5 430 -1 244 -9 600 1 244 -8 356 Tidigarelagd start
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 Total T o m Budget Utfall Avvik. Budget Ombudg Ombudg
Just 

budg  
Belopp i tusental kr budget 2013 2013 2013 2013 2014 2014 Senare 2014

Å-rummet etapp 2, bl a stadsbad -4 000 -291 -291 -291 -4 000 291 -3 709 Pågående arbete
Å-rummet 2013 -384 -384 0 Kostnader för bl a räddningsstegar
Lekutvecklingsplan 0 -1 000 -1 000
Parkmark -2 300 -1 858 442 -1 000 -442 -1 442 Pågående arbeten
Gatualleér -500 -522 -22 -500 -500
Centrumupprustning -1 100 -903 197 0
Börsplan -6 000 -6 193 -4 641 -4 834 -193 0 Tvist med Sveco pågår
Varvsområdet -600 -600 -586 14 0 Flytbrygga i Atlasområdet
Delsumma stadsliv och city -99 035 -81 098 -13 327 -14 830 -1 503 -16 100 1 093 0 -15 007

Gång och cykel
Gång och cykelåtgärder -2 500 -666 1 834 0
GC N.Åbyggeby -2 200 -108 -108 -108 -2 200 108 -2 000 -2 092 Byggstart år 2015
GC Timmerrännan -1 000 0 -1 000 -1 000 Del av Miljöstrategiskt progr.
GC Mackmyra -5 500 -765 -765 -765 -5 500 765 -4 735 Del av Miljöstrategiskt progr.
GC Tallbacksskolan -500 0 -500 -500 Del av Miljöstrategiskt progr.
Framkomlighet N Bomhusstråket -1 000 0 -1 000 -1 000 Del av Miljöstrategiskt progr.
Framkomlighet S Bomhusstråket -1 000 0 -1 000 -1 000 Del av Miljöstrategiskt progr.
Framkomlighet Valbostråket -1 000 0 -1 000 -1 000 Del av Miljöstrategiskt progr.
GC-bana Skogmursvägen A-berg -7 000 -7 962 -3 415 -4 377 -962 0 Fördyrat projekt
Delsumma gång och cykel -19 200 -8 835 -5 915 -5 915 0 -12 200 873 -2 000 -11 327

Trafik
Strömdalsbron -1 730 -2 268 -1 730 -2 268 -538 0 Ny gång- o cykelbro Gavleån
Cirkulationsplats Österbågen- Sörby Urfjäll -8 700 -8 687 -242 -242 0
Bro Valls Hage -4 500 -33 -33 -33 33 0
Grundvattenskydd/dagvatten -15 386 -2 636 -6 190 -370 5 820 -4 230 -2 350 -2 820 -6 580 KLK: Fördelas 2014-2015. Neddragn 650 tkr
Cirkulationsplats Hagaströmsutfarten -9 000 -230 -230 -230 -9 000 230 -8 770 Tidigarelagd start
Bussgata Sörby -5 700 -4 878 -280 -280 0
Trafiksäkerhetsåtgärder -1 500 -3 306 -1 806 0 Felbokningar omf fr drift.
Trafikuredn/förstudier -200 -149 51 0
Bulleråtgärder -200 -164 36 0
Dagvattenproblem -1 000 -762 238 -500 -500
Gatu-parkbelysning -1 500 -1 654 -154 -1 500 -1 500
Parkeringsinstrument -500 -544 -44 -500 -500
Trafiksignaler -1 000 -1 050 -50 -1 000 -1 000
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 Total T o m Budget Utfall Avvik. Budget Ombudg Ombudg
Just 

budg
Belopp i tusental kr budget 2013 2013 2013 2013 2014 2014 Senare 2014

Omskyltning E16 -38 -1 -1 0
Bäckbron inkl GC -18 668 -9 814 -18 668 -9 182 9 486 -9 486 -9 486 Återstående arbeten
Infrastruktur Sätraåsen -12 000 0 -7 000 -7 000
Parkeringar mm till arenor Sätraåsen -5 000 -4 245 -4 245 -4 245 -5 000 4 245 -755 Parkeringsplatser vid Sätraåsen
Delsumma trafik -80 684 -32 828 -32 488 -24 479 8 009 -28 730 -7 361 -2 787 -36 091

Kollektivtrafik
Kollektivtrafikutbyggnad -3 000 -2 034 966 -2 000 -2 000
Delsumma kollektivtrafik 0 0 -3 000 -2 034 966 -2 000 0 0 -2 000

Offentliga miljöer utanför city
Torget Hedesunda -2 400 -183 -700 -183 517 -1 700 -517 -2 217 Pågående arbete
Engeltofta brygga -1 700 -179 -1 700 -179 1 521 -2 171 -2 171 Återstående arbeten, Fördyrat projekt
Bryggor, Limön m fl -810 -79 -810 -79 731 -731 -731 Återstår Böna brygga
VA-Norrlandet, vägar belysning mm -8 000 -1 478 -1 000 -1 478 -478 -4 000 478 -3 522 Vägkorsningar, strandpromenad och gc
Furuvik, pir och camping -9 000 -976 -8 024 0 8 024 -6 630 -6 630 Senarelagda inv i avvaktan på planfrågans lösn.
Delsumma offentl miljöer utanför city -21 910 -2 894 -12 234 -1 918 10 316 -5 700 -9 571 0 -15 271

Markbyggarna

Diverse reinvesteringar mm -4 300 -725 3 575 -3 575 -3 575 Bolagisering planeras under år 2014
Delsumma Markbyggarna -4 300 -725 3 575 0 -3 575 0 -3 575

Summa Teknisk nämnd -220 829 -125 654 -71 564 -50 157 21 407 -65 030 -18 586 -4 787 -83 616

Byggnads o miljönämnd
Diverse inventarier mm -699 -279 420 -600 -420 -1 020 Bilinköp samt utr till cafeteria förvaltningshus

Sum Byggnads o miljönämnd   -699 -279 420 -600 -420  -1 020

Kultur- o fritidsnämnd
Fastighetsinvesteringar:
Gunder Hägg stadion, oml allvädersbanor -1 500 0 0
Kylmaskin Lindövallen -5 300 0 -5 300 -5 300
Kylmaskin Valbo -5 300 0 0
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 Total T o m Budget Utfall Avvik. Budget Ombudg Ombudg
Just 

budg  
Belopp i tusental kr budget 2013 2013 2013 2013 2014 2014 Senare 2014

Kylmaskin Curlinghallen -5 300 0 0
Åbyvallen 2 nya omklädningsrum -3 000 0 0
Norrsundets Folkets Hus -2 041 -41 0 -2 000 -2 000
Norrsundets Folkets Hus -4 500 0 0
Valbo ishall 2 nya omkl.rum -6 600 0 0
Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd -4 000 0 0
Fotbollsplan Andersberg -3 300 -2 948 -3 300 -2 903 397 -397 -397 Återstående arbeten
Ridsportutbyggnad  Lervik -28 400 -3 747 -2 124 -100 2 025 -2 025 -2 025 Översyn av alternativ pågår
Ridsportutbyggnad Ponnyklubben -84 000 -68 728 -59 311 -44 055 15 256 -15 256 -15 256 Återstående arbeten
Elektronisk utr Älgsjöns skyttebana -3 000 0 0
Älgsjön, nya tavlor (80 och 50 m banan) -1 500 0 0
Älgsjön, nya tavlor, 300 meters bana -800 0 0
Älgsjön, ny långbana -10 000 0 0
Projekt med årsanslag: 0 0
Diverse projekt -1 363 -698 665 -1 300 -665 -1 965 Upparbetade kostnader ännu ej fakturerade
Summa fastighetsinvesteringar -168 541 -75 463 -66 098 -47 756 18 342 -8 600 -18 343 0 -26 943

Övrigt:
Hemlingby, ny skidlift -4 500 -4 396 104 0
Ny pistmaskin -1 500 -1 432 68 0
Diverse reinvesteringar mm -3 948 -3 418 530 -4 625 -530 -5 155 Kvarstående belopp lastbil mm

Sum Kultur- och fritidsnämnd -168 541 -75 463 -76 046 -57 001 19 045 -13 225 -18 873 0 -32 098

Barn och ungdomsnämnd
Diverse reinvesteringar mm -13 400 -10 754 2 646 0
Utrustning nya förskolor -2 835 -2 150 685 0

Sum Barn- o ungdomsnämnd   -16 235 -12 904 3 331 0 0 0 0

UAN
Diverse reinvesteringar mm -7 760 -7 175 585 0

Sum UAN   -7 760 -7 175 585 0 0 0 0
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 Total T o m Budget Utfall Avvik. Budget Ombudg Ombudg
Just 

budg  
Belopp i tusental kr budget 2013 2013 2013 2013 2014 2014 Senare 2014

Utbildningsnämnd
Diverse reinvesteringar mm -15 200 -1 257 -2 000 -16 457 Bl a Mårdvägen och Hagaströmsgården

Sum Utbildningsnämnd   0 0 0 -15 200 -1 257 -2 000 -16 457

Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd
Diverse reinvesteringar mm -1 000 -128 -1 128 Möbler, invent Vuxenutb, elrullstol EDV 

Sum NAN   0 0 0 -1 000 -128 0 -1 128

Socialnämnd
Diverse reinvesteringar mm -800 -789 11 -815 -815

Sum Socialnämnd   -800 -789 11 -815 0 0 -815

Omvårdnadsnämnd
Diverse reinvesteringar mm -2 200 -1 531 669 -5 800 -5 800
Trygghetslarm 0 -4 700 -4 700 Utbyte av larm till digitala klart senast 2015
Säkerhet/arbetsmiljö -2 000 -1 143 857 0
Utrustning gruppbostäder -600 -120 480 -400 -400
Utrustning äldreboende -5 100 -2 333 2 767 0

0
Sum Omvårdnadsnämnd   -9 900 -5 126 4 774 -6 200 -4 700 0 -10 900

S:A  SKATTEFIN. VERKSAMHET   -211 069 -149 587 61 482 -121 526 -45 708 -6 787 -167 234

Exploateringsverksamhet:
Överförda anläggningstillgångar -37 909 -20 960 16 949 -26 506 -16 949 -26 506
S:A  EXPLOATERING   -37 909 -20 960 16 949 -26 506 0 -16 949 -26 506

SUMMA          
NETTOINVESTERINGAR   -248 978 -170 546 78 432 -148 032 -45 708 -23 736 -193 740
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 Total T o m Budget Utfall Avvik. Budget Ombudg Ombudg
Just 

budg  
Belopp i tusental kr budget 2013 2013 2013 2013 2014 2014 Senare 2014

FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR:
(Netto efter försäljningsomkostn.)

Div försäljning 20 000 9 887 -10 113 20 000 20 000

S:A FÖRSÄLJNING ANL.TILLGÅNGAR   20 000 9 887 -10 113 20 000 0 0 20 000

INVESTERINGAR KOMMUNALA BOLAG

Gävle Vatten AB:

Exploatering Norrlandet -250 000 -4 549 -20 000 -4 549 15 451 -85 000 -15 451 -100 451 Arbete startar  jan 2014
Exploatering Trösken -20 000 -11 966 -20 000 -11 631 8 369 -3 035 -3 035 Återstående arbeten
Övrig exploatering -120 000 -5 235 -15 000 -5 235 9 765 -15 000 -15 000
Vattenkvalitet Gävle Valboåsen -23 500 -13 150 -22 792 -13 150 9 642 -8 142 -8 142 Projekt finansieras via överuttag till invest.fond
Övr investeringar vatten och avlopp -54 083 -24 179 29 905 -45 000 -1 474 -46 474 Reservvatten Marielund och uttagsbrunnar sjukh.

Sum Gävle Vatten AB   -131 875 -58 744 73 131 -145 000 -28 102 0 -173 102

Gavlefastigheter:

Utbildningsnämnd:
Sätraängens korttidsboende -11 100 -11 572 -4 937 -5 409 -472 0
Uppfinnaren 4, förskola -4 171 -3 838 -300 33 333 0
Nya förskoleplatser -27 317 -27 317 0 0 0 0
Lindbacka förskola, parkering -800 -31 -769 0 769 0
Fyren förskola Alderholmen -28 000 -24 696 -18 173 -14 869 3 304 -1 300 -1 300
Nybyggnad förskola passivhus,  Fridebo -30 000 -28 772 -18 037 -16 809 1 228 -1 200 -1 200
Södergården förskola -13 000 -13 499 -1 989 -2 487 -498 0
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 Total T o m Budget Utfall Avvik. Budget Ombudg Ombudg
Just 

budg  
Belopp i tusental kr budget 2013 2013 2013 2013 2014 2014 Senare 2014

Nynäsparkens förskola -5 190 -4 816 -1 559 -1 185 374 -100 -100 Garantibesiktningar
Olsbackagården paviljong -3 935 -3 510 -500 -75 425 -100 -100 Garantibesiktningar
Olsbackagården, kök och ventilation -3 619 -3 519 -100 100 0
Mårdvägen tillbyggnad -18 000 -402 74 -328 -402 -4 000 0 -4 000 -4 000 Tillbyggnad/ventilation/kök

Utökad nivå med 4 000 tkr.
Mumingården 0 -2 669 10 -2 659 -2 669 -1 000 -1 000 Finansierats fr anslag kommersiell verks.
Hövdingav frsk fettavsk -2 661 -2 397 -264 264 -100 -100 Garantibesiktningar
Sofiedalsgården tillbyggnad -18 000 -2 001 -3 984 -1 985 1 999 -14 000 1 000 -1 000 -13 000
Nya förskolor ersättning för rivna -87 500 0 0 0
Bergby skola -9 676 -8 986 -160 -160 -850 550 -390 -300 Pågående investering
Bergby skola etapp 2, matsal, hemkunskap -8 600 0 0
Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg -25 000 0 0
Fridhemsskolan allmän upprustning -20 000 0 0
Hagaströmsskolan etapp 2, gymnastik -10 000 0 0
Tallbackens skola etapp 1 -28 400 -26 094 -17 095 -14 790 2 305 -2 305 -2 305 Återstående medel ombudgeteras
Tallbackens skola etapp 2 -20 000 0 0
Källmurskolan -12 500 -8 343 -9 187 -6 045 3 142 -1 015 -285 -165 -1 300 Markanläggning mm
Norra idrottshuset hiss -5 040 -4 802 -5 040 -4 802 238 -180 -180
Källöskolan, ventilation, allmän upprustn. 
gymn -10 113 -113 0 0 0
Lillhagsskolan, allmän upprustn -92 513 -98 771 -5 042 -11 300 -6 258 0
Nynässkolan, gula huset (tak,fönster) -7 150 -554 -3 000 -554 2 446 -4 150 -850 -1 450 -5 000 Pågående investering PLU
Nynässkolan, gula huset -30 000 0 0
Solängsskolan, allmän upprustn -90 000 0 0
Stigslundsskolan om och nybyggnad -45 000 0 0
Solgläntan Stigslundsskolan -4 000 0 0
Stora Sätra -70 838 -70 130 -998 -191 807 0
Sörbyskolan, allmän upprustning -91 022 -203 -181 -181 181 0
Varva skolas utemiljö -2 000 0 0
Stenebergsskolan etapp 3 -3 500 0 0
Söderskolan, ombyggnad samt hiss -6 000 -4 655 -6 000 -4 655 1 345 -400 -400 Återstående markarbeten
Söderskolans förskola -292 -292 -292 0
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 Total T o m Budget Utfall Avvik. Budget Ombudg Ombudg
Just 

budg  
Belopp i tusental kr budget 2013 2013 2013 2013 2014 2014 Senare 2014

Andersbergsskolan, allmän rust -35 000 0 0
Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust -7 800 0 0
Ludvigsbergsskolan ny vent+omklrum -15 000 0 0
Ludvigsbergsskolan, kökskrav -12 300 -16 -16 -16 16 0
Nynäs mark, utemiljö -3 000 0 -3 000 -3 000
Anpass Norrsundets skola till frsk -3 000 0 0
Anpass Stenebergsskolan för LoM -3 000 0 0
Vallbacksskolan Högst -100 000 -3 816 -3 816 -3 816 -75 000 35 000 -31 184 -40 000 Pågående investering
Vallbacksskolan, idrottshall -25 000 0 0
Vikingaskolan, vent -6 000 0 0
Sofiedalsskolan, drän,dagvatten, ute,kök -15 000 0 0
Norrtullskolan, omb och ventilation -20 000 -3 412 0 0
Polhem P2, anpassn o vent etapp 1 och 2 -73 992 -73 428 -1 030 -465 565 -100 -100 Garantibesiktningar
Vasaskolan, hiss och VVS -6 092 -6 099 0 0
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad -127 000 0 0
Projekt med årsanslag:
Verksamhets- o handikappanpassning -4 280 -5 836 -1 556 -6 000 -1 344 -7 344
Förskolor, Söderskola, Pingeltorp -25 25 0
Högbergsgården -246 -246 0
Markheden om o tillbyggnad -3 810 -3 810 0
Linvägen om o tillbyggnad -3 816 -3 816 0
Stenebergsgården förskola -39 -39 0
Hemlingby skola -2 898 -2 898 0
Arbetsmiljö- , myndighetskrav och larm -700 -758 -58 -700 200 -142 -500
Skolmiljöer, skolgårdar -1 150 -1 253 -103 -1 000 100 -900
Kök, tillagning myndighetskrav -9 800 0 9 800 -4 000 -750 -4 750
Skolköksutrustning -1 400 -1 396 4 -1 000 0 -1 000
Förskolor-Elsäkerhetsåtgärder -850 -732 118 -500 -100 -600
Anpassning el och datanät -1 500 0 1 500 -3 500 3 000 -4 500 -500
Anpassning flytt fr Skytteln till P4 -8 500 -6 907 1 593 -1 590 -1 590 Pågående investering
Summa Utbildningsnämnd -1 296 829 -438 755 -126 125 -120 736 5 389 -118 715 28 146 -42 634 -90 569
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 Total T o m Budget Utfall Avvik. Budget Ombudg Ombudg
Just 

budg  
Belopp i tusental kr budget 2013 2013 2013 2013 2014 2014 Senare 2014

Näringsliv och arbetsmarknad:
Anläggning p-platser Skogmur -2 000 0 0
Eriksberg, vent och värme -8 000 -220 -220 -220 -8 000 1 000 -780 -7 000
Lindängens dagcenter, VVS värme -5 506 -6 0 0
Nybyggnad dagverksamhet EDV -10 000 0 0
Projekt med årsanslag:
Verksamhetsanpassningar 0 -400 -400
Verksamhetsanpassningar nya lokaler EDV -600 -39 561 -250 -250 Pågående investering
Summa NAN -25 506 -226 -600 -259 341 -8 400 750 -780 -7 650

Omvårdnad:
Projekt med årsanslag:
Diverse reinvesteringar mm -500 -134 366 -500 -500
Summa Omvårdnad 0 0 -500 -134 366 -500 0 0 -500

Kultur o Fritid:
Brynäsvallen föreningsförråd ishockey -1 000
Hagaströms IP, nytt föreningsförråd -2 000
Marierhov, nytt föreningsförråd -6 000
Måsberget 2 nya omkl.rum -3 000
Fjärran Höjder, cirk syst, beklädnad -8 587 -8 587 0 0
Hemlingby, ny vattenrening badet mm -1 980 0 0
Hemlingby utomhusbad, kiosk och RWC -1 500 0 0
Konserthuset, ombyggn musikbibl, toaletter -9 705 -8 461 -8 527 -7 283 1 244 -1 000 -480 -1 000
Sporthall, friidrottshall, träningshallar. -200 000 -3 604 -3 604 -3 604 -100 000 50 000 -46 396 -50 000
Strömvallen/Sätraåsen  -1 256 -1 256  0
Sätraåsen ny arena -140 000 0 -100 000 20 000 -20 000 -80 000
Strömvallen, ny belysning -3 000 0 0 -3 000 -3 000
Sätraåsen, Nytt konstgräs -7 150 0 0
Nynäs konstgräs, utbyte -3 000 0 0 0
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 Total T o m Budget Utfall Avvik. Budget Ombudg Ombudg
Just 

budg  
Belopp i tusental kr budget 2013 2013 2013 2013 2014 2014 Senare 2014

Kylmaskin Hedesunda -5 300 0 0
Kylmaskin Nynäs IP -5 225 -5 125 -100 100 0
Kylmaskin Testebovallen -5 300 0 0
Sörby IP, nytt konstgräs hall -1 500 0 0
Träffen allmän rust -20 000 0 0
Träffen, nytt konstgräs -4 400 0 0
Valbo sportcentrum, allmän rust ej bad -36 850 -647 0 -54 -54 54 0
Sjömanskyrkan, teknisk upprustning -11 000 -235 0 0
Brynäsvallen överbyggnad -15 000 -791 -791 -791 -15 000 791 0 -14 209
Gefle Vapen anpassning pl 4 -1 680 -1 680 1 680 -500 -1 100 -500
Gefle Vapen om/tillbyggnad etapp 1 -68 000 -482 0 0
Gefle Vapen om/tillbyggnad etapp 2 -60 000 0 0
Gefle Vapen kyla -1 493 -1 398 -100 -5 95 -50 -50 Garantibesiktning
Gefle Vapen utbyte av fjärrkyla -1 500 0 0
Gefle Vapen anpassning för musikbibliotek -2 270 -1 970 -300 300 -100 -100 Garantibesiktning
Hagaström Konstfr. skridsko, konstgräs -16 000 0 0
Nya konstgräsplaner, två stycken -8 000 0 0
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3 -3 183 -183 0 0
Nynäs IP, uppvärmning hall -1 000 0 0
Nynäs IP, nytt golv -1 000 0 0
Näridrottsplatser -1 000 0 0
Hagaström IP, inlinebana -1 000 0 0
Hallöverbyggnad  Testebovallen -15 398 -15 048 -390 -41 349 0
Testebo sporthall -32 400 -30 094 -21 559 -19 253 2 306 -2 000 -300 -2 000
Testebovallen, nya omkl.rum -7 000 0 0
Konserthuset, utemiljö/uteservering -3 000 0 0
Kulturskolan flytt  till Nynäs -5 537 -5 037 -500 0 500 0 0
Projekt med årsanslag:
Verksamhetsanpassningar Fritid -1 650 -1 032 618 -800 -600 -1 400 Pågående investering
Verksamhetsanpassningar Kultur -550 -436 114 -400 -400
Ospec föreningsinvesteringar -735 -571 164 -400 -400
Handikappanpassning 0 0 -250 -250
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 Total T o m Budget Utfall Avvik. Budget Ombudg Ombudg
Just 

budg  
Belopp i tusental kr budget 2013 2013 2013 2013 2014 2014 Senare 2014

Arbetsmiljö -150 150 -150 -150
Badanläggningar  -1 000 1 000 -1 000 -1 000 -2 000 Reningsanläggning 2014
Summa Kultur o fritid -722 213 -82 919 -37 241 -33 071 4 170 -221 000 65 541 -68 222 -155 459

Socialtjänst:
Projekt med årsanslag:
Diverse reinvesteringar mm -900 -1 250 -350 -900 200 -700
Summa Socialtjänst 0 0 -900 -1 250 -350 -900 200 0 -700

Fastighetstekniska investeringar:
Kv Urnan, teknisk uppdatering -5 861 -5 861 0 0 0 0 0 0
Stadshusgården (KLK) -4 965 -4 869 -100 -4 96 -90 -90 Garantibesiktning
EPC totalt, samtliga verksamheter -129 409 -118 224 -6 280 -95 6 185 -5 000 -6 185 -11 185
Lurbergsgården FUBB, Utvändig rust -1 999 -1 734 -265 0 265 0
Rådhuset, anpassning ny verksamhet -2 000 -2 000 0 2 000 0 Överförs till kommersiell verks.
Stadshuset allmän rust -80 000 0 0
Stadshuset, entré och anpassning -5 000 -277 -277 -277 -5 000 500 -223 -4 500
Projekt med årsanslag:
VVS- reinvesteringar -9 900 -7 898 2 002 -5 000 -2 000 -7 000
Driftsystem/IT investering -500 500 -500 -500
Energieffektivisering (fritidsanl) 0 -5 000 0 -5 000
Myndighetskrav/handikappanpassn -2 013 -217 1 796 -1 000 -1 000
Skadeförebyggande åtgärder -4 500 -3 161 1 339 -2 000 -1 000 -3 000 Pågående investering
Föreläggande fettavskiljare -2 233 0 2 233 -1 000 -750 -1 750
Fjärran Höjder, fastighetstekniskt -1 000 -143 857 -1 000 -400 -1 400 Pågående investering
Tillgänglighet utelek - ny standard -1 360 -689 671 -500 -100 -500 Pågående invest förskolor o skolor
Bredbandsuppkoppling för larm mm -1 000 -1 048 -48 -1 000 -1 000
Sophus komplettering -580 -356 224 -500 200 -200 -300
Byte av kvicksilverlampor/armaturer -4 000 4 000 -2 000 1 500 -5 500 -500
IT-dragningar nyinvesteringar -5 000 -2 145 2 855 -2 000 -1 700 -3 700
Markanläggningar, utemiljöer -3 500 -2 190 1 310 -3 000 -1 000 -4 000
Förvaltningslokaler anpassningar -1 800 -273 1 527 -1 000 -500 -1 000 -1 500 Omb Förvhus cafeteria
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 Total T o m Budget Utfall Avvik. Budget Ombudg Ombudg
Just 

budg  
Belopp i tusental kr budget 2013 2013 2013 2013 2014 2014 Senare 2014

Oförutsett index mm -5 275 5 275 -4 975 -4 375 -9 350
Takåtgärder -4 000 -2 762 1 238 -2 000 -1 230 -3 230 Skolor o förskolor
Summa fastighetstekn investering -229 234 -130 965 -55 306 -21 258 34 048 -41 975 -17 530 -7 023 -59 505

Summa Gavlefastigheter:
Totalt -2 273 782 -652 866 -220 672 -176 708 43 964 -391 490 77 107 -118 659 -314 383

AB Gavlegårdarna

Omvårdnad:
Gruppboende/daglig vht -17 000 0 0
Nybyggnad vid Furugården, ca 55 lgh -88 715 -84 675 -11 000 -6 960 4 040 0 Projektet avslutat
Nytt särskilt boende äldre 60 lgh ersättning 0 0 0
Nytt särskilt boende, 70 lgh tillskott -190 000 -3 000 3 000 -50 000 -50 000
Nytt särskilt boende, 60 lgh tillskott -150 000 0 0
Projekt med årsanslag:
Diverse reinvesteringar mm -1 000 -2 930 -1 930 -1 000 -1 000
Maskinistgården -16 000 -15 482 518 0 Projektet avslutat
Åbyfors daglig verksamhet -2 400 -2 400
Nya boenden för funktionshindr. 5-6 pers 0 -13 000 -13 000

Summa AB Gavlegårdarna:
Totalt -445 715 -84 675 -31 000 -25 372 5 628 -64 000 -2 400 0 -66 400



Ärende 3  

Förslag till förändring gällande 
struktur för multikompetenta team 



Sid 1 (1)

 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-02-18

§19:  Förändring gällande struktur för multikompetenta team 
Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS29 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att kommunfullmäktiges beslut av den 29 mars 2004, § 62, upphör att gälla 

att uppdra till Socialnämnden och Utbildningsnämnden att i samråd utforma samverkansstrukturen 

mellan nämnderna 

att de multikompetenta teamen ska fortsätta sitt arbete enligt de grundprinciper som föreslogs i 

2004 års utredning ”Samverkan Socialtjänst Gävle och Barn och ungdom Gävle rörande barn med 

särskilt behov i förskola och skola. 

 

Ärendebeskrivning
Under 2003 gjordes en gemensam utredning av Socialnämnden och Barn och Ungdomsnämnden 

(numera Utbildningsnämnden) med uppdrag att lägga fram förslag på arbetsformer och organisation 

i syfte att förbättra samverkan i arbetet med barn med särskilda behov i förskola och skola. I 

utredningen föreslogs att de berörda nämnderna och förvaltningsledningarna borde följa processen i 

arbetet med att nå den gemensamma visionen. Samarbetet mellan Socialtjänsten och skolan har 

påtagligt förbättrats och fungerar i nuläget bra på alla nivåer. Vad gäller det operativa arbetet med de 

multikompetenta teamen(MKT-team) på skolnivå är avsikten att den samverkansformen ska 

fortsätta. 

Beslutsunderlag
· Förslag till förändring gällande struktur för multikompetenta team

· Tjänsteskrivelse - Förslag på förändring gällande struktur för multikompetenta team
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2014-02-07
Dnr 191351 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse – Förslag till förändring gällande 
struktur för multikompetenta team 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktiges beslut av den 29 mars 2004, § 62, upphör att gälla

att uppdra till Socialnämnden och Utbildningsnämnden att i samråd utforma 

samverkansstrukturen mellan nämnderna

att de multikompetenta teamen ska fortsätta sitt arbete enligt de 

grundprinciper som föreslogs i 2004 års utredning ”Samverkan Socialtjänst 

Gävle och Barn och ungdom Gävle rörande barn med särskilt behov i förskola 

och skola.

Ärendebeskrivning
Under 2003 gjordes en gemensam utredning av Socialnämnden och Barn och 

Ungdomsnämnden med uppdrag att lägga fram förslag på arbetsformer och 

organisation i syfte att förbättra samverkan i arbetet med barn med särskilda 

behov i förskola och skola.

I utredningen föreslogs att de berörda nämnderna och förvaltningsledningarna 

borde följa processen i arbetet med att nå den gemensamma visionen. 

Samarbetet mellan Socialtjänsten och skolan har påtagligt förbättrats och 

fungerar i nuläget bra på alla nivåer.

Vad gäller det operativa arbetet med de multikompetenta teamen(MKT-team) 

på skolnivå är avsikten att den samverkansformen ska fortsätta.

Ärendet har beretts i beredningen Skolan Först.

Beslutsunderlag
Förslag till förändring gällande struktur för multikompetenta team från Mats 

Collin och Frank Stoor.

Anita Svensson
Administrativ chef



2013-11-08                                    Kommunstyrelsen
Sid 1 (2)
Dnr  169788
Handläggare  Mats Collin o Frank Stoor

S O C I A L T J Ä N S T  G Ä V L E

Gävle kommun, 801 30 Gävle. Besöksadress Skomakargatan 6.

Tfn 026-17 80 00 (vx). Fax 026- 64 48 92

gavle.kommun@gavle.se 

www.gavle.se

Förslag till förändring gällande struktur för 
multikompetenta team

Bakgrund
Under 2003 gjordes en gemensam utredning av Socialnämnden och Barn o 
Ungdomsnämnden med uppdrag att lägga fram förslag på arbetsformer och 
organisation i syfte att förbättra samverkan i arbetet med barn med särskilda 
behov i förskola och skola, Dnr 2003:224.

Visionen i utredningen om start av multikompetenta team var – Vårt 
gemensamma arbete görs med skolan som arena och syftar till att alla barn 
uppnår sina mål i skolan och utvecklas till trygga samhällsmedborgare.
Kommunfullmäktige beslutade, 2004-03-29 § 62, att uppdra åt de berörda 
nämnderna att arbeta enligt intentionerna i nämnda utredning samt att det 
förutsätts att det föreslagna nya arbetssättet kommer att förbättra 
resultatutnyttjandet och att det därigenom frigörs för arbetet bland barn med 
särskilda behov.

I utredningen föreslogs att nämnder och förvaltningsledningar inom Barn o 
Ungdom och Socialtjänst Gävle tillsammans borde följa processen i arbetet med 
att uppnå den gemensamma visionen. Utredningens förslag på framtida 
mötesformer var:

- Gemensamma möten med förvaltningsledningsgrupperna Barn o 
Ungdom och Socialtjänst 2 ggr/år.

- Gemensamma möten med Barn o Ungdomsnämnden och 
Socialnämnden 1-2 ggr/år.
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Hur arbetet bedrivits efter kommunfullmäktiges beslut 
De berörda nämnderna har utsett representanter från respektive nämnd till 
arbetsgrupp för samarbete gällande multikompetenta team. Berörda chefer har 
träffats och gjort avstämningar av hur arbetet har fortskridit. MKT-grupperna har 
i princip träffats enl de intentioner som fanns i 2003 års utredning. 

Samarbetet mellan Socialtjänsten och skolan har påtagligt förbättrats och 
fungerar i nuläget bra på alla nivåer. 

Planerat och tänkt arbetsätt för framtiden 
Undertecknade föreslår att nuvarande styrgrupp för MKT arbetet, med 
förtroendevalda och förvaltningschefer kan avvecklas. Istället bör uppdrag ges 
till nämnderna att i samråd besluta om hur samarbets- och mötesformerna mellan 
de två nämnderna ska utformas. Förvaltningscheferna planerar att ha 
regelbundna avstämningar där gemensamma verksamhetsfrågor behandlas, bl.a. 
MKT-arbetet. 

Vad gäller det operativa arbetet med MKT-grupper på skolnivå är avsikten att 
den samverkansformen ska fortsätta. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktiges beslut av den 29 mars 2004, § 62, upphör att gälla, 

att uppdra till Socialnämnden och Utbildningsnämnden att i samråd utforma 
samverkansstrukturen mellan nämnderna, 

att de multikompetenta teamen skall fortsätta sitt arbete enligt de grundprinciper 
som föreslogs i 2004 års utredning ”Samverkan Socialtjänst Gävle och Barn och 
ungdom Gävle rörande barn med särskilda behov i förskola och skola”. 

Mats Collin Frank Stoor
Förvaltningschef Förvaltningschef
Socialtjänst Gävle Utbildning Gävle



Ärende 4  

Bildande av Sätraskogens 
naturreservat 



Sid 1 (2)

 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-02-18

§20:  Bildande av Sätraskogens naturreservat 
Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 13KS392 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) bilda Sätraskogens naturreservat med den 

avgränsning som redovisas på karta enligt bilaga 1 och 2 och med de gränser som slutligen märks ut i 

fält 

att med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen(1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. förordna att i framtaget förslag redovisade föreskrifter ska 

gälla för naturreservatet 

att med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställa skötselplan 

enligt bilaga 3 för naturreservatets långsiktiga vård att ge byggnads- och miljönämnden i uppdrag att 

vid behov ta beslut om mindre justeringar i skötselplanen

att beslutet gäller från när det vinner laga kraft men att föreskrifterna enligt punkten C om rätten att 

färdas och vistas inom naturreservatet och om ordningen i övrigt inom naturreservatet träder i kraft 

den dag som framgår av kungörelsen i ortstidning samt Post och Inrikes Tidningar och dessa 

föreskrifter gäller därvid enligt 7 kap. 30 § andra stycket miljöbalken omedelbart, även om de 

överklagas samt

att förvaltare för naturreservatet ska vara Gävle kommun genom Tekniska

nämnden

 

Ärendebeskrivning
Gävle kommun arbetar sedan en tid tillbaka med att avsätta skogsområdet mellan Sätra och 

Stigslund som naturreservat. Hela området ägs av Gävle kommun. Syftet med Sätraskogens 

naturreservat är att bevara den biologiska mångfalden, att vårda och bevara den värdefulla 

naturmiljön och att tillgodose friluftslivets behov av områden. De värdefulla livsmiljöerna gammal 

barrblandskog, lövblandad barrskog och lövskog, samt de typiska växt- och djursamhällen som är 

karaktäristiska för dessa liv. Syftet med Sätraskogens naturreservat är att bevara den biologiska 

mångfalden, att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön och att tillgodose friluftslivets behov av 

områden. De värdefulla livsmiljöerna gammal barrblandskog, lövblandad barrskog och lövskog, samt 
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Justerare Uppdragsbestyrkande

de typiska växt- och djursamhällen som är karaktäristiska för dessa livsmiljöer i Gästriklands 

låglänta skogslandskap ska ha gynnsamt tillstånd.

Ärendet är behandlat i Tekniska nämnden samt i MMP (Kommunstyrelsens Mark-, miljö- och 

planberedning) 

Beslutsunderlag
· Remiss - Förslag till bildande av Sätraskogens naturreservat

· Yttrande från Tekniska nämndens sammanträde med remissvar 2013-11-27

· Tjänsteskrivelse - Bildande av Sätraskogens naturreservat 

Inlägg görs av
Roger Persson (MP), Hans Wahlström (S) Per Johansson (S) och Carina Blank (S)

Yrkande
Roger Persson (MP) yrkar att jakträtten tas bort och att jakt förbjuds i Sätraskogens naturreservat 

samt att skyddsjakt kan beviljas vid speciella behov kan 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Roger Perssons (MP) yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget 

Reservation
Roger Persson (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för hans yrkande
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2014-02-03
Dnr 190853 

Bildande av Sätraskogens naturreservat 

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens föreslå 

kommunfullmäktige besluta;

att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) bilda Sätraskogens 

naturreservat med den avgränsning som redovisas på karta enligt bilaga 1 och 

2 och med de gränser som slutligen märks ut i fält 

att med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. förordna att i 

framtaget förslag redovisade föreskrifter ska gälla för naturreservatet 

att med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

fastställa skötselplan enligt bilaga 3 för naturreservatets långsiktiga vård 

att ge byggnads- och miljönämnden i uppdrag att vid behov ta beslut om 

mindre justeringar i skötselplanen

att beslutet gäller från när det vinner laga kraft men att föreskrifterna enligt 

punkten C om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet och om 

ordningen i övrigt inom naturreservatet träder i kraft den dag som framgår av 

kungörelsen i ortstidning samt Post och Inrikes Tidningar och dessa 

föreskrifter gäller därvid enligt 7 kap. 30 § andra stycket miljöbalken 

omedelbart, även om de överklagas samt

att förvaltare för naturreservatet ska vara Gävle kommun genom Tekniska 

nämnden

Bakgrund
Gävle kommun arbetar sedan en tid tillbaka med att avsätta skogsområdet 

mellan Sätra och Stigslund som naturreservat. Hela området ägs av Gävle 

kommun. Syftet med Sätraskogens naturreservat är att bevara den biologiska 

mångfalden, att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön och att tillgodose 



friluftslivets behov av områden. De värdefulla livsmiljöerna gammal 

barrblandskog, lövblandad barrskog och lövskog, samt de typiska växt- och 

djursamhällen som är karaktäristiska för dessa livsmiljöer i Gästriklands 

låglänta skogslandskap ska ha gynnsamt tillstånd.

Syftet skall nås genom att: 

 Området undantas från skogsbruk, exploateringar och andra 
arbetsföretag.

 Gamla barrskogar ska i huvudsak lämnas till fri utveckling. 
Skötselåtgärder för att gynna gamla tallar får dock utföras i delar av 
området. Träd som utgör fara för allmänheten får fällas men ska sedan 
lämnas kvar i området.

 Skötselåtgärder för att gynna lövträden utförs i delar av bestånden.
 Möjligheten att utöva ett aktivt friluftsliv i området underlättas
 Möjligheten att träna och motionera i området underlättas.
 Möjligheten att uppleva ostörd natur i området underlättas.

De åtgärder som behövs för att nå syftet med naturreservatet beskrivs i en 

skötselplan som hör till beslutsförslaget. Skötselplanen delar in 

naturreservatet i 6 skötselområden utifrån den skötsel som ska genomföras. 

För att säkerställa syftet med naturreservatet förordar Gävle kommun att 

särskilda föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla inom 

området.

Samråd och synpunkter
Förslag till beslut om bildande av Sätraskogens naturreservat har varit utsänt 

för samråd under perioden 1 oktober – 30 november 2013. Totalt 13 yttranden 

har inkommit till Samhällsbyggnad Gävle under samrådet. Yttrandena och 

vilka ändringar dessa har föranlett i den reviderade förslagshandlingen finns 

sammanfattade under rubriken Ärendets handläggning på sidorna 6-10 i 

beslutsförslaget.

Föreslagna ändringar efter samrådet
Föreskrift B4 ändras för att möjliggöra stängsling för betesdjur.

Föreskrift B5 ändras för att möjliggöra eldning av röjningsrester samt 

borttransport av röjningsrester ut ur reservatet.

Föreskrift C4 ändras så att plockning av alla arter av fingersvampar förbjuds.

En del ändringar, tillägg och förtydliganden har även gjorts i skötselplanen 

med anledning av inkomna synpunkter:

Frihuggning av gamla tallar tillåts i skötselområde 2.

Ambitionsnivån på träd- och buskröjning sänks i skötselområde 4, till förmån 

för en tydligare inriktning mot skötsel av lövträdsvärden i kombination med 

bete.

Siktröjningen utmed motionsspår minskas till ca 10-20 meter.



Synpunkter som inte beaktats
Tekniska nämndens förslag att jaktförbud ska införas har inte tillgodosetts. Ett 

jaktförbud bedöms inte krävas för att uppnå syftena med reservatet och saknar 

därför juridiskt stöd i Miljöbalken.

Kultur- och fritidsnämndens förslag att enbart tillåta cykling på markerade 

spår har inte tillgodosetts. Motionscyklister bedöms kunna styras till specifika 

spår genom tydlig skyltning utan att övrig cykling inom reservatet för den skull 

behöver förbjudas.

Länsstyrelsens förslag att införa egna skötselområden för några mindre 

igenväxande odlingsmarker inom skötselområde 1 har inte tillgodosetts. De 

mindre odlingsmarkerna bedöms trots den upphörda hävden inte ha vuxit igen 

i den omfattningen att befintliga lövträdsvärden är hotade. Områdena får 

därför tills vidare tillåtas att utvecklas fritt.

Knärotslokalen söder om Idrottsvägen införlivas inte i reservatet, utan bedöms 

kunna få ett tillfredsställande skydd genom bildandet av ett kommunalt 

biotopskyddsområde.

Röjningen införlivas inte i reservatet eftersom det skulle skapa en onaturlig 

reservatsavgränsning.

Att anlägga ett nytt längre motionsspår i området är inte aktuellt i dagsläget, 

men en ny tillgänglighetsanpassad stig på drygt 2 km är under planering och 

kommer att utgöra ett tillskott till befintliga spår.  

Kostnadsuppskattning av föreslagna skötselåtgärder

Initiala kostnader.
 Friluftsanordningar 35 000 kr

 Informationstavlor 36 000 kr

 Inmätning 25 000 kr

 Gränsmarkering 40 000 kr

S:a kostnader initialt 136 000 kr

Tillgänglighetsanpassad stig 1 000 000 kr

Restaurering
 Dikesrensning (skötselområde 4) 200 000 kr

 Anläggande av damm (skötselområde 4) 100 000 kr

 Iståndsättning av betesmarker (stubb- 80 000 kr
och tuvfräsning, skötselområde 4)



 Avverkning av gran för att gynna asp 15 000 kr/år i 5 år
(skötselområde 2)

Återkommande kostnader
 Röjning, slåtter, bete (skötselområde 4) 30 000 kr/år

 Röjning utmed skogsbryn (skötselområde 4 10 000 kr/år 
och 5)

 Städning, underhåll av friluftsanordningar 40 arbetsdagar/år
och stigar i dagsläget, men
                                                                                             behöver utökas till
                                                                                             60 arbetsdagar/år

Övriga kostnader
 Inkomstbortfall p.g.a. att området undantas 12 miljoner kr i ett

 produktivt skogsbruk 40-årsperspektiv

Möjliga intäkter
Markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket 2,5-5 miljoner kr.

Beslutsunderlag
Förslag till bildande av Sätraskogens naturreservat 2013-09-27.

Bo Bäckström
Planeringschef

Mikael Ekman
Kommunekolog
Fysisk planering
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Barn- och ungdomsprogram och 
Barnchecklista för Gävle kommun



Sid 1 (1)

 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-02-18

§21:  Barn- och ungdomsprogram och Barnchecklista för Gävle 
kommun
Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 12KS277 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

att anta förslag till Barn- och ungdomsprogram 

att anta förslag till barnchecklista 

att ge uppdrag till Kommunledningskontoret att implementera Barn- och ungdoms-programmet 

samt barnchecklistan hos förvaltningar och bolag 

 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har i samarbete med förvaltningar och bolag arbetat fram förslag till 

Barn- och ungdomsprogram. Beredningen för trygghet och folkhälsa är styrgrupp för framtagandet 

av programmet. Gävle kommuns ansats i programmet är att vi vill möta barn och unga med 

ömsesidig respekt och utan krångel. Tre områden har formulerats utifrån barnets perspektiv; jag kan 

påverka, jag mår bra samt jag vill, jag kan, jag ska. Varje område följs av en vägledande princip som 

beskriver hur Gävle kommun ska arbeta långsiktigt med ett främjande och förebyggande 

förhållningssätt. 

Beslutsunderlag
· Samrådsredogörelse Barn- och ungdomsprogrammet

· Barnchecklista 2014

· Barn- och ungdomsprogram för Gävle kommun

· Tjänsteskrivelse - Barn- och ungdomsprogram och Barnchecklista för Gävle kommun 

Inlägg görs av
Lili André (KD), Marita Engström (V), Inger KällgrenSawela (M) och Carina Blank (S)

 



Sid 1 (2)
2014-02-05
Dnr 191261 

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsprogram och 
Barnchecklista för Gävle kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Barn- och ungdomsprogram

att anta förslag till barnchecklista

att ge uppdrag till Kommunledningskontoret att implementera 

Barn- och ungdomsprogrammet samt barnchecklistan hos 

förvaltningar och bolag

Ärendebeskrivning
Enligt direktivet för Barn- och ungdomsprogrammet behöver Gävle kommun 

utveckla den barn och ungdomsplan som antogs 2002, till ett bredare 

angreppssätt och ungdomspolitiken behöver en sektorsövergripande karaktär 

för att Gävle kommun ska ha en helhetssyn på barns levnadsvillkor. Gävle 

kommuns ansats i programmet är att vi vill möta barn och unga med 

ömsesidig respekt och utan krångel. Tre områden har formulerats utifrån 

barnets perspektiv; jag kan påverka, jag mår bra samt jag vill, jag kan, jag 

ska. Varje område följs av en vägledande princip som beskriver hur Gävle 

kommun ska arbeta långsiktigt med ett främjande och förebyggande 

förhållningssätt.

Förslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från alla 

förvaltningar samt AB Gavlegårdarna och Gavlefastigheter. Beredningen för 

trygghet och folkhälsa är styrgrupp för framtagandet av programmet. 

Ledningsgruppen består av avdelningscheferna på avdelningen för 

Övergripande planering samt avdelningen för Kultur och föreningsstöd. 

Förslaget har varit på samråd och reviderats enligt samrådsredogörelsen. 

Under 2012 reviderades barnchecklistan utifrån att den barnchecklista som 



antogs 2004 används i liten utsträckning samt ett behov av att utveckla den till 

att omfatta de fyra huvudartiklar som barnkonventionen sammanfattas i. En 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp föreslog ett nytt grepp och 

barnchecklistan skickades ut för yttrande till kommunala nämnder och bolag. 

Efter samrådsredogörelse blev valet att avvakta beslut för att invänta 

processen med Barn- och ungdomsprogrammet. 

Beslutsunderlag
Barn- och ungdomsprogrammet

Samrådsredogörelse för Barn- och ungdomsprogrammet

Barnchecklista

Bo Bäckström
Planeringschef
Övergripande planering
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Det här är Gävle kommuns barn- och ungdomsprogram.  
Programmet vänder sig i första hand till tjänstemän och politiker i 
Gävle kommun, och anger hur vi tillsammans kan arbeta för att 
skapa goda förutsättningar för barn och unga i Gävle. Vi vill att varje 
barn och ungdom ska känna att de mår bra och att de vill och kan 
medverka i samhället. 

Gävle kommun behöver ha ett brett angreppssätt av sektoröver-
gripande karaktär för att ha en helhetssyn på barn och ungas 
levnadsvillkor. På kommunstyrelsens uppdrag har barn- och 
ungdomsprogrammet tagits fram i bred samverkan inom kommun-
koncernen. I denna process har en arbetsgrupp med representanter 
från alla förvaltningar och två kommunala bolag deltagit. 

Gävle kommun bedriver varje dag en mängd verksamheter som på 
olika sätt påverkar livet för barn och unga. Vi kan inte längre tala 
om barn och ungdomsfrågor som något som bara berör några få. 
Alla behöver vara med och ta det gemensamma ansvaret. I det 
arbetet är barn och unga själva experterna. Barn och unga är vår 
framtid och de måste få vara med och forma den. Framför allt, är 
barn och unga här och nu med sin kunskap och sina erfarenheter 
av att vara ung i Gävle. 

Gävle kommun tar i och med detta barn- och ungdomsprogram ett 
samlat grepp kring de här frågorna. 

Carina Blank (S) Marita Engström (V)
Kommunalråd Kommunalråd

Förord
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Barn- och ungdomspolitik

Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Konventionen utgör ett ramverk för arbetet med barn. Regeringens 
strategi för ungdomspolitiken, och strategin för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige anger en riktning och rekommendationer om 
hur vi som kommun kan arbeta med dessa frågor.

Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som 
sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som kan beröra ett 
enskilt barn eller en grupp av barn. Detta barnperspektiv innebär 
att inför ett beslut eller en åtgärd ska ansvariga beslutsfattare 
överväga om det berör barnet eller barnen och i så fall på vilket 
sätt. En förutsättning är att beslutsfattare eller andra aktörer 
också försöker se beslutet med barnets eller barnens ögon. Att 
anamma ett barnperspektiv handlar både om attityder, kunskap 
och arbetssätt. Det speglar synen på barn som fullvärdiga med-
borgare och kompetenta individer som ska bemötas med respekt i 
alla sammanhang.

I strategin för ungdomspolitiken  identifieras ungdomar som en 
grupp som inom många områden har sämre förutsättningar än 
vuxna. I strategin framgår att alla ungdomar är individer som 
möter många gemensamma möjligheter och utmaningar som gör 
gruppen unik i förhållande till den övriga befolkningen.  
De nationella målen för ungdomspolitiken är att ungdomar ska ha 
verklig tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd. 

I strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige  uttrycks 
grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter. 
Där framgår att barnets fysiska och psykiska integritet ska 
respekteras i alla sammanhang, och att barn ska ges förutsätt-
ningar att uttrycka sina åsikter i frågor som angår dem. Detta 
förutsätter att barn får kunskap om sina rättigheter och vad de 
innebär i praktiken.

Vad handlar det här om?
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Vad programmet utgår ifrån
Barn- och ungdomsprogrammet utgår från barnkonventionen för 
att bidra till en hållbar utveckling genom att skapa goda förhållanden 
och utvecklingsmöjligheter för alla barn och unga i Gävle kommun. 
Gävle kommun ser arbetet med barn- och ungdomsprogrammet 
som strategiskt och långsiktigt, genom vilket kommunen har goda 
möjligheter att påverka många grundläggande behov för barn och 
unga. 

Gävle kommuns Vision 2025 och Grundsyn hållbarhet är vägledande 
för framtagandet av barn- och ungdomsprogrammet. Gävle kommun 
har tagit fram en vision för hur livet ska se ut i Gävle år 2025. 
Grundsyn hållbarhet ska vara en utgångspunkt för allt vi gör som 
påverkar Gävle kommuns utveckling. Den sociala dimensionen av 
hållbarhet uttrycker målet om det goda livet för alla. 

Vem programmet vänder sig till
Barn- och ungdomsprogrammet vänder sig i första hand till 
tjänstemän och politiker i Gävle kommun. Barn och unga berörs på 
olika sätt av kommunens verksamheter. Programmet ska dels 
fungera som ett underlag i verksamhetsplaneringen i kommun-
koncernen, dels ange prioriteringsargument utifrån vad som är 
viktigt för barn och unga i Gävle kommun. 

Barn- och ungdomsprogrammet omfattar barn och unga i åldrarna 
0-19 år, från födseln till tonårsperiodens slut. 

Fyra arenor där barn och unga finns
Barn- och ungdomsprogrammet har ett brett angreppsätt och en 
sektorsövergripande karaktär. Barn och unga är inte en homogen 
grupp, de rör sig mellan flera olika arenor dagligen. Barn- och 
ungdomsprogrammet utgår från fyra arenor: skolan, fritiden, 
hemmet och digitala medier *. Detta utgör ett angreppsätt för att 
förstå var i samhället vi möter barn och unga.

* Digitala medier innebär kanaler för förmedling av information som erhålls digitalt, 
snarare än analogt och i pappersform. Det kan till exempel handla om E-post, 
Medborgarkontorets chatt, webbportaler och sociala medier såsom Facebook, 
Twitter och Instagram.
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Ansatsen för  barn- och ungdomsprogrammet är att vi ska möta 
barn och unga i ögonhöjd. Tre områden har formulerats utifrån 
barnets perspektiv; jag kan påverka, jag mår bra samt jag vill, jag kan,  
jag ska. Varje område följs av en vägledande princip som beskriver 
hur Gävle kommun ska arbeta långsiktigt med ett främjande och 
förebyggande förhållningssätt. 

Gävle kommun möter barn och unga i ögonhöjd

Möten med barn och unga sker med ömsesidig respekt och utan 
krångel. Vi säkrar att barnet blir lyssnat på, blir tillfrågat, får 
uttrycka åsikter, respekterat och förstår. Det handlar om en attityd 
där barnet är i centrum. 

Det här vill vi
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”I Gävle kommun skapar 
vi förutsättningar till reellt 
inflytande och delaktighet för 
alla barn och unga”

Jag kan påverka

Det är viktigt att barn och unga ges möjlighet att påverka i de frågor 
som berör dem, och att det finns möjligheter för det i Gävle kommun. 
Barn och unga behöver veta hur de kan tycka till om frågor som de 
är intresserade av, och det måste ges en återkoppling på det de har 
att säga. För att kunna vara med och påverka är det avgörande att 
förståelse skapas genom de verktyg och kommunikationsvägar som 
barn och unga känner sig bekväma med. Gävle kommun kommuni-
cerar därför med barn och unga på deras villkor.

10
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Jag mår bra

”I Gävle kommun har alla barn 
och unga rätt till trygga och 
goda uppväxtvillkor med goda 
förutsättningar till ett aktivt 
deltagande i samhället.”
Det är viktigt att alla barn och unga får en bra och trygg start i livet 
och möjlighet att utvecklas. För att skapa trygga och goda uppväxt-
villkor är miljön i hemmet, förskolan, skolan, fritiden, samt barns 
kompetenser viktiga, vilka i sin tur påverkar deras hälsa under 
uppväxten och senare i livet. Trygga uppväxtvillkor för barn och 
unga omfattar därför det mesta av kommunens verksamhet.

11
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”I Gävle kommun känner barn och 
unga framtidstro och blir bemötta 
med att ingenting är omöjligt”

Jag vill, jag kan, jag ska

Det är viktigt att barn och unga redan från starten i livet ges 
förutsättningar att utvecklas till det de vill bli, och att de kan se 
positivt på framtiden. Det förutsätter att omgivningen ger stöd, så 
att barn och unga i Gävle kan fullfölja sin utbildning och få de 
verktyg som de behöver för att kunna bli det de vill. 

13
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Att arbeta in

Barn- och ungdomsprogrammet ska implementeras i hela kommun-
koncernen och ingå som en del i verksamhetsplaneringen, utifrån 
mål och ramar (den balanserade styrningen). Utgångspunkten är  
att det läggs ner lika mycket kraft på implementeringen som vid 
framtagandet av programmet. Målformuleringar för att följa  
barn- och ungdomsprogrammet måste varje förvaltning och bolag 
inarbeta i sina verksamheter och konkretisera.

De vägledande principerna som fastslås i det här programmet ska 
brytas ned och inarbetas i respektive förvaltning och bolag, utifrån 
verksamheternas inriktning. Förvaltningarnas olika verksamhets-
områden och förutsättningar gör att detta kan se olika ut. Höjden 
på de vägledande principerna innebär möjligheter att hitta 
verksamhetsspecifika lösningar. I samband med implementeringen 
av det här programmet kommer även en vidareutvecklad barn-
checklista att implementeras, som ett verktyg för att säkra att vi 
arbetar utifrån barnkonventionen.

Sen då?
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Hur gick det?

Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade uppföljningen av 
barn- och ungdomsprogrammet årligen utifrån balanserad 
styrning. Uppföljning sker med kvantitativa och kvalitativa 
metoder inom olika tidsintervall.

Barn- och ungdomsprogrammets områden och de vägledande 
principerna följs upp i grundskolans årskurs 8 och gymnasieskolans 
årskurs 2 vart tredje år genom enkätundersökningen LUPP – lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken. 

Barn- och ungdomsprogrammet utvärderas 2018.

Det kan tillkomma eller ske förändringar gällande vilka uppföljnings-
instrument och metoder som används i arbetet. 
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Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se



Sid 1 (4)

                                 

Dnr 12KS277
2014-01-27

 

Barnchecklista

Varje beslut som berör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om 
barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Barnchecklistan ska upprättas vid beredning av ärenden till nämnd 
och styrelse och ska bifogas ärendet som en bilaga. 

1. Kommer beslutet på ett direkt eller indirekt sätt att beröra 
barn/ungdomar?

Ja             Nej

             Motivera svaret:

2. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta 
rummet?

Ja                                                               Nej

               Motivera svaret:

3. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?

Ja                Nej

              Motivera svaret:

Ansvarig nämnd:………………………………………………………….

Ärende:……………………………………………………………………

Handläggare:……………………………………Dnr:……………………
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4. Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar i behov av särskilt 
stöd?

Ja                 Nej

            Motivera svaret:

Användarstöd vid ifyllande av barnchecklistan
För att leva upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen strävar regeringen 
efter att det i såväl det egna arbetet som i alla andra offentliga organs 
verksamheter ska integreras både ett barnperspektiv och ett barn-
rättsperspektiv. De aktörer som är centrala för genomförandet av 
konventionen är i första hand riksdagen, regeringen, myndigheterna, 
kommunerna och landstingen.

I nationella strategin står att ”barnperspektivet innebär att inför ett beslut eller 
en åtgärd ska ansvariga beslutsfattare överväga om det berör barnet eller 
barnen och isåfall på vilket sätt. Om åtgärden eller beslutet bedöms få 
konsekvenser för barnet eller barnen ska hänsyn tas till de mänskliga 
rättigheterna som barn har enligt bl.a. barnkonventionen. Att på så sätt 
säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn innebär 
att ha ett barnrättsperspektiv.”1. 

Utgå från FN:s definition på barnperspektiv vid ifyllandet av barnchecklistan: 
att ha ett barnperspektiv innebär också att försöka se beslutsalternativen ur 
barnets/den unges synvinkel, och att ta reda på hur dessa uppfattar 
situationen.

Fråga 1. 
Artikel 4 – genomförandet av konventionens rättigheter. 
Artikel 3 – barnets bästa.

Hur kan ni beskriva de konsekvenser beslutet får för barn och unga?

Fråga 2. 
Artikel 3 – barnets bästa. 

Hur har ni tänkt då ni säger att detta beslut är utifrån barnets/den unges 
bästa?

1 Regeringens proposition (prop. 2009/10:232) Strategi för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige. 
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Det barnkonventionen kräver är att vi i enlighet med barnperspektiv enligt 
ovan, gör en bedömning av barnets/den unges bästa inför beslut.
Om barnets/den unges bästa inte kan vara vägledande i beslutet blir det viktigt 
att redogöra för skälen till detta. Varför väger annat intresse tyngre, och vad 
kan göras för att kompensera barnet/den unge? Ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter* ska säkerställas till det yttersta av våra tillgängliga 
resurser (artikel 4)
Det kan vara oundvikligt att enskilda barns/ungas intresse ibland ställs mot 
andra barns/ungas intressen. Redogör för hur har ni tagit hänsyn till detta - på 
vilka grunder har ni fattat ert beslut?

*Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är:
Rätt till sjukvård och rehabilitering (artiklarna 24 och 39)
Rätt till utbildning (artiklarna 28 och 29)
Rätt till lek, vila och fritid (artikel 31)
Rätt till skydd mot skadligt barnarbete (artikel 32)

Fråga 3.
Artikel 12 – respekt för barnets åsikter. 

Artikel 12 innehåller två perspektiv:
 Demokratiperspektivet som tar sig uttryck i den representativa 

delaktigheten.
 Brukarperspektivet som handlar om det enskilda barnet.

Om man tar eleven som exempel, blir demokratiperspektivet aktuellt via 
elevrådet och brukarperspektivet vid den enskilda elevkontakten.

På vilket sätt har barn/unga beretts möjlighet att framföra sina synpunkter? På 
vilket sätt har deras synpunkter påverkat beslutet. Hur kommer 
återkopplingen till barn och unga att se ut?

Fråga 4.
Artikel 6 - barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Handlar inte bara om fysisk hälsa utan om barnets hela utveckling, fysisk, 
psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social.  Det handlar om att skapa en 
miljö för barnet som garanterar det maximala möjligheter till överlevnad och 
utveckling. Aktuell forskning bör användas vid ställningstagande om denna 
fråga kräver fördjupning.
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Artikel 2 - icke diskriminering.
 Inget barn får diskrimineras, vare sig för sin könstillhörighet, sin hudfärg, 
föräldrarnas inkomst, vart de bor etc. 
Hur undvika att något barn/ungdom, enskilt eller i grupp diskrimineras? Det 
är tänkbart att ett beslut innebär att enskilt barn/ungdom eller grupper av 
desamma diskrimineras i förhållande till annat barn/ungdom - enskilt eller i 
grupp. Hur tänker ni - hur motiverar ni ert beslut?
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Gävle kommun   Kommunledningskontoret   Gävle kommun, 801 84 Gävle   Besök Stadshuset, 
Drottninggatan 22
Växel 026-17 80 00   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

 

Dnr 12KS277
2014-01-31

Katharina Eisen och Karl Nässén
Telefon 026-17 80 00
www.gavle.se 

Samrådsredogörelse Barn- och ungdomsprogram

Om Samrådsredogörelsen
Förslag till nytt barn- och ungdomsprogram för Gävle kommun har varit på 
remiss för synpunkter 3 oktober 2013- 30 december 2013. Förslaget har 
skickats ut internt till förvaltningar, bolag, ungdomsrådet, BIG, BRÅ samt 
Tillgänglighetsrådet. Synpunkter på detta hanteras i en separat 
samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisas inkomna synpunkter 
tillsammans med hur synpunkterna har hanterats och vilka förändringar de 
föranlett. 

Allmänna synpunkter på Barn- och ungdomsprogrammet
Kultur och fritidsnämnden anser att programmet har en övergripande 
karaktär med en vision som överensstämmer med kommunens Vision 2025, 
och att programmet förstärker nämndens mål för verksamheten inom de fyra 
perspektiven i balanserad styrning. Vidare anser kultur- och 
fritidsförvaltningen att programmet är lättläst och har en bra struktur, med ett 
innehåll som speglar programmets ansats (att möta barn och unga i ögonhöjd).

Kommentar: Gävle kommuns vision 2025 är det övergripande 
visionsdokumentet som är styrande för alla kommunens verksamheter. 
Barn- och ungdomsprogrammet har ambitionen att tydliggöra en ”röd tråd” 
för hur kommunen ska förhålla sig till barn och ungdomar. Det lättlästa 
upplägget på programmet, och höjden i ansats, områden och vägledande 
principer ses som en framgångsfaktor vid implementeringen av 
programmet, då varje förvaltning och bolag själva bestämmer och arbetar 
fram hur de utifrån sin verksamhet kan förhålla sig. Att programmet 
förstärker kultur- och fritidsnämndens mål i alla fyra perspektiv inom 
balanserad styrning är även det en möjlig framgångsfaktor vid 
implementering på förvaltningen.

Omvårdnadsnämnden Gävle anser att höjden på de vägledande 
principerna i förslaget till Barn- och ungdomsprogram utgör en trolig 
framgångsfaktor för att få ett verkningsfullt sektorsövergripande arbete. 
Omvårdnad Gävle har inga förslag till förändringar av nuvarande skrivning.
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Kommentar: Att få en höjd i formuleringarna för programmets ansats, 
områden och vägledande principer har i arbetsprocessen för den 
sektorsövergripande arbetsgrupp som arbetat med framtagandet av 
förslaget tidigt identifierats som en nödvändighet. Denna höjd på 
formuleringarna i programmet innebär därmed också att 
implementeringsfasen på respektive förvaltning och bolag får en förstärkt 
betydelse, vilket även framgår i det direktiv som tagits fram för arbetet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden menar att perspektiven i 
förslaget till barn- och ungdomsprogram stämmer överrens med styrdokument 
för gymnasieskolan och på det sätt verksamheten bedrivs. Betydelsen av detta 
kan förstärkas då programmet enligt förslag ska implementeras i hela 
kommunkoncernen och ingå i verksamhetsplaneringen utifrån balanserad 
styrning. 

Rörande barnchecklista beslutade nämnden 2012 om ett yttrande om 
barnchecklistan där betydelsen av enkelhet, tydlighet och logisk struktur 
poängterades (12UAN21).

Förvaltningen föreslår vidare att uttrycket sociala medier används tillsammans 
med digitala kanaler.

Kommentar: I direktivet framgår att barn- och ungdomsprogrammet ska ha 
en sektorsövergripande inriktning, vilket i förslaget till nytt program 
tydliggörs genom att barn- och ungdomsfrågor beskrivs som något som inte 
bara berör några få. Alla behöver vara med och ta det gemensamma 
ansvaret. Detta möjliggörs framförallt genom den övergripande karaktären 
på ansats, områden och vägledande principer i förslaget. 

Digitala kanaler används i barn- och ungdomsprogrammet som en av de 
arenor där Gävle kommunkoncern möter ungdomar (övriga är skola, fritid 
och hem). Digitala kanaler syftar till de kontaktytor på internet där vi möter 
och kommunicerar med barn- och unga. Det kan till exempel handla om E-
post, medborgarkontorets chatt, webbportaler och sociala medier såsom 
Facebook, Twitter och Instagram. Digitala kanaler används därför som ett 
vidare uttryck som innefattar mer än sociala medier. 

Barnchecklistan behandlades i samråd under 2012 men avvaktade beslut för 
att invänta processen med framtagandet av ett nytt förslag till barn- och 
ungdomsprogram. Checklistan kommer att lyftas för beslut till 
kommunfullmäktige samtidigt som barn- och ungdomsprogrammet. 

Förslag till ändring: I förslaget till nytt barn- och ungdomsprogram som går 
upp till beslut kommer det finnas en beskrivning av vad som avses med 
digitala kanaler. Digitala kanaler kommer även att ändras till digitala 
medier.
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Barn- och ungdomsnämnden ser att Barn & ungdom på något sätt har 
beröringspunkter med alla de arenor som finns i programmet. De vägledande 
principerna finns i andra styrdokument, uppdrag eller prioriterade områden 
för Barn & ungdoms verksamheter. Barn- och ungdomsnämnden anser därför 
att programmet kan antas i sin nuvarande form.

Kommentar: Att sätta Barn- och ungdomsprogrammet i ett sammanhang 
där det tydliggörs en koppling till övriga dokument som är styrande för 
programmets målgrupp har varit en viktig ingång i förarbetet till 
framtagandet av programmet. Att se tydliga kopplingar till förvaltningens 
övriga styrande dokument kan bli en framgångsfaktor vid implementeringen 
av programmet.

Gavle fastigheter anser att det är positivt att de här viktiga frågorna belyses. 
Gavle fastigheter arbetar aktivt med att skapa bra miljöer i skolan och de 
lokaler som används på fritiden. En synpunkt från bolaget är att programmet 
skulle kunna kompletteras med tips på mer konkreta åtgärder för respektive 
förvaltning och bolag. 

Kommentar: En viktig ingång för arbetet med att ta fram ett nytt Barn- och 
ungdomsprogram har varit att formulera ett samlat förhållningssätt som 
också visar just vikten av ett barn- och ungdomsperspektiv för Gävle 
kommun. 

Önskemål om metodstöd eller andra verktyg som kan underlätta i arbetet 
med barn och unga föranleder till fortsatt dialog under 
implementeringsfasen av programmet. 

Bygg och miljönämnden och Tekniska nämnden har antagit ett yttrande 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen som sina egna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att barn och ungdomsprogrammet 
behövs, är välarbetat, lättbegripligt och kan ge effekt för våra tjänstemän och 
politikers förhållningssätt till barn och unga. Det är värdefullt för 
förvaltningen att barnperspektivet klargörs, sätts in ett sammanhang och att 
Gävle kommuns vilja förtydligas. 

Vid implementering, genomförande och uppföljning av ett antaget program ser 
de gärna stöd till förvaltningen för att kunna förverkliga förväntningarna som 
finns på att bryta ner programmets förhållningssätt till den egna 
verksamheten.

En uppdaterad barnchecklista efterfrågas. 

Kommentar: Barn- och ungdomsprogrammet har en funktion att fylla – att 
ta ett samlat grepp kring barn- och ungdomsfrågor och hur vi förhåller oss 
till frågorna i det dagliga arbetet. 
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Önskemål om stöd till förvaltningarna/bolagen för att kunna bryta ned 
programmets förhållningssätt till egna verksamheten föranleder till fortsatt 
dialog under implementeringsfasen av programmet, så vi kan möta det 
behov som finns hos respektive förvaltning och bolag. För att genomföra 
detta framgångsrikt behövs det en tvärsektoriell arbetsgrupp bestående av 
representanter från förvaltningar/bolag tillsammans med projektledare för 
implementering av programmet. 

Barnchecklistan behandlades i samråd under 2012 men avvaktade beslut för 
att invänta processen med framtagandet av ett nytt förslag till barn- och 
ungdomsprogram. Checklistan kommer att lyftas för beslut till 
kommunfullmäktige samtidigt som Barn- och ungdomsprogrammet. 

BIG konstaterar att planen är på en övergripande nivå och med risk att det 
inte får någon styrningsfunktion på grund av att det är så övergripande. BIG 
anser att det är av stor vikt att tydliggöra vilka krav man ställer på respektive 
verksamhet för att leva upp till intentionerna i Barn- och 
ungdomsprogrammet, gällande alla delar. 

Kommentar: I direktivet till framtagandet av nytt Barn- och 
ungdomsprogram framgår det att inriktningen är att till skillnad från den 
tidigare ungdomsplanen, ta fram ett program med ett brett angreppsätt av 
sektorsövergripande karaktär för att ha en helhetssyn på barn och ungas 
levnadsvillkor. Denna övergripande nivå innebär att respektive förvaltning 
och bolag ska bryta ned programmet och inarbeta det utifrån 
verksamheternas inriktning. Förvaltningarnas olika verksamhetsområden 
och förutsättningar gör att detta kan se olika ut. Implementeringen blir en 
viktig del för att barn- och ungdomsperspektivet ska bli synligt i respektive 
verksamhet. 

Gävle ungdomsråd är positiva till upplägget av programmet. Bra, kort och 
lättläst, men samtidigt informativt. Ungdomsrådet anser att programmet 
använder sig av starka positiva uttryck. Ungdomsrådet uttrycker att de önskar 
exempel från verkligheten, t.ex. hur man kan påverka på riktigt och när det har 
hänt. Detta för att visa på att det inte är en omöjlighet att få vara med och 
påverka.

Kommentar: Vi ser en poäng med ungdomsrådets förslag att visa på goda 
exempel och att det inte är någon omöjlig uppgift att få barn och ungdomar 
delaktiga. Men det finns en risk att sådana exempel kan verka begränsande 
och styrande så att Barn- och ungdomsprogrammet inte blir något som alla 
är med och bidrar till utan bara några få berörda. I och med implementering 
av programmet kommer det arbetas vidare med dessa frågor, att hitta goda 
exempel, metoder och verktyg för att underlätta i det dagliga arbetet.  
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Gavlegårdarna AB anser att programmet är bra utformat och välskrivet. 
Gavlegårdarna trycker också på utmaningen att också implementera 
programmet i kommunens alla verksamheter.

Kommentar: Det finns ett behov av ett samlat helhetsgrepp kring dessa 
frågor. Det innebär också en kommunövergripande implementering, där det 
i direktivet till Barn- och ungdomsprogrammet framgår att det ska läggas 
lika mycket tid på framtagande som på implementering.

Socialnämnden anser att det är bra att programmet är generellt utformat 
med ett uppdrag till nämnderna att se till att det ingår som en del i den 
ordinarie verksamhetsplaneringen genom den balanserade styrningen. 
Konkretare målformuleringar får inarbetas i respektive nämnds styrdokument. 
Ansatsen stämmer mycket väl med socialtjänstens grundläggande mål att ” vid 
åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas”. Socialtjänsten 
arbetar konsekvent med metoden BBIC (Barns behov i centrum). Det 
föreslagna Barn-  och ungdomsprogrammets tre områden är alla möjliga att 
omsätta i de verksamheter som Socialtjänsten bedriver. 

Kommentar: I direktivet till framtagandet av nytt Barn- och 
ungdomsprogram framgår det programmet ska ha ett brett angreppsätt av 
sektorsövergripande karaktär för att ha en helhetssyn på barn och ungas 
levnadsvillkor. Det möjliggör att programmet kan inarbetas i ordinarie 
styrning som möjliggör en samsyn. Socialnämndens anser att de tre 
områdena är möjliga att omsätta i de verksamheter socialtjänsten bedriver 
vilket blir en framgångsfaktor vid implementeringen. 

Kristdemokraterna saknar i den remitterade versionen av Barn- och 
ungdomsprogrammet tydlighet om föräldrarnas roll och påverkan på barnet 
och den unge samt samverkan med relevanta frivilligorganisationer. 
Kristdemokraterna saknar också en tydligare skrivning kring uppföljning och 
utvärdering.  

Kommentar: Alla inkomna synpunkter och engagemang är viktiga för den 
fortsatta processen, men remissen har inte ställts till de politiska partierna. 
Yttrandet får fortsatt behandlas i politiska forum. 

 

Katharina Eisen Karl Nässén
Folkhälsostrateg Ungdomsstrateg
Kommunledningskontoret Kultur & fritid
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Sammanträdesprotokoll

Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-03-24

Gävle kommun    801 84 Gävle   Besök Drottninggatan 22
Växel 026-17 80 00   Fax 026-12 54 56   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

Plats och tid
Stadshuset, Kl. 08:50-09:00 

Paragraf  
6-12

Sekreterare Markus Svensson

Ordförande Peter Bergström (S) 

Ledamöter Peter Bergström (S) Ordf
Lena Åhlander (S) V ordf
Anita Walther (V)
Roger Persson (MP)
Inger KällgrenSawela(M)     frånvarande
Per-Åke Fredriksson (FP)
Roland Ericsson (C)

Tjänstgörande 

Ersättare Micael Dahlberg (M)               tjänstgörande 
Boel Fredriksson (S)
Ingemar Waern (S)
Inger Schörling (MP)
Seppo Laine (V)
Lena Ödeen (FP)
Lili André (KD)
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Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-03-24

Justerare Uppdragsbestyrkande

§ 6

Fyllnadsval

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse följande personer till nedanstående uppdrag:

Valda tom 2014

Karin Qvick (FP) Ersättare i Omvårdnadsnämnden efter Shevin Hovak 
(FP)

§ 7

Val av 2 ledamöter (1 vice ordförande) och 2 ersättare till Gemensam nämnd för 
företagshälsovård (from 2014-05-01)

Ledamöter Ersättare
Per Johansson (S) vice ordf. Kristina Sjöström (V)
Lili André (KD) Eva Hedlund (KD)

§ 8

Val av kandidater till de lokala trygghetsråden.

4 st. kommunstyrelserepresentanter från oppositionen
Birgittha Bjerkén (M)
Margareta Larsson (M)
Måns Montell (M)
Roland Ericsson (C)
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Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-03-24

Justerare Uppdragsbestyrkande

§ 9

Val av ledamöter, ersättare och lekmanna revisorer i styrelser för kommunala bolag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige utse följande personer till nedanstående uppdrag. 

Valda för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2015:

STYRELSER FÖR KOMMUNALA AKTIEBOLAG

GÄVLE STADSHUS AB
Ledamöter Suppleanter
Carina Blank ordf S Sinikka BohlinS

Per Johansson S Marita Engström V

Roger Persson v ordf MP Roland Ericsson C

Inger KällgrenSawela M

Per-Åke Fredriksson FP

Lekmanna revisor
Kommunrevisionen

AB GAVLEGÅRDARNA
Ledamöter Suppleanter
Sinikka Bohlin ordf S Torgny Jakobsson S

Mats Kolarby S Kerstin Stenson S

Lars Blom v ordf V Mario Izquierdo V

Ulla Westerberg MP Jasmina Åhre M

Leif Meijer M Leif Berggren KD

Lars – Göran Lundh M

Petter Mörck FP

Lekmanna revisor
Kommunrevisionen
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Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-03-24

Justerare Uppdragsbestyrkande

GAVLEGÅRDARNA FÖRVALTNINGS AB
Ledamöter Suppleanter
Sinikka Bohlin ordf S 

Lars Blom v ordf V 

Leif Meijer M

Lekmanna revisor
Kommunrevisionen

VINTERÄPPLET FASTIGHETS AB
Ledamöter Suppleanter
Sinikka Bohlin ordf S 

Lars Blom v ordf V 

Leif Meijer M

Lekmanna revisor
Kommunrevisionen

GAVLEFASTIGHETER AB
Ledamöter Suppleanter
Ann Lidman ordf S Rigmor Westlund S

Max Hebert V Per-Olof Skalk S

Curt Nygren S Jan Nordlöf MP 

Mauritz Glaumann v ordf. MP Tommy Björkman M

Maud Lundh M Pälla Elfström FP

Mattias Ane M

Lennart Sjögren KD

Lekmanna revisor
Kommunrevisionen
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Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-03-24

Justerare Uppdragsbestyrkande

MARKBYGGARNA GÄVLE KOMMUN AB
Ledamot
Ann Lidman (S)
Mauritz Glaumann (MP)
Max Hebert (V)
Maud Lundh (M)

Sakkunnig
Stefan Carlbaum Jonsson
Ola Falk

Lekmanna revisor
Eric Tholin (M)

GÄVLE ENERGI AB
Ledamöter Suppleanter
Rolf Wiberg ordf S Jan Öhman S

Maria Pärssinen S Birgitta Öberg S

Andreas Obenius v ordf MP Ylva Bandmann MP

Kristina Sjöström V Solveig Zingmark M

Jonas Brindmark M Sture Carlberg FP

Anders Lené M

Urban Sjölander C

Lekmanna revisor
Kommunrevisionen

GÄVLE ENERGISYSTEM AB
Ledamöter Suppleanter
Per Laurell ordf  Andreas Obenius MP

Rolf Wiberg v ordf S Anders Lené M

Jonas Brindmark M

Lekmanna revisor
Kommunrevisionen
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Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-03-24

Justerare Uppdragsbestyrkande

GÄVLE KRAFTVÄRME AB
Ledamöter Suppleanter
Per Laurell ordf  Andreas Obenius MP

Rolf Wiberg v ordf S Jonas Brindmark M

Anders Lené M

Lekmanna revisor
Kommunrevisionen

BIONÄRNÄRVÄRME AB
Ledamöter
Rolf Wiberg Ordf S

Andreas Obenius MP

Urban Sjölander C

Lekmanna revisor
Tage Gardfjell V

BOMHUS ENERGI AB
Ledamöter Suppleanter
Per Laurell Rolf Wiberg S

Göran Arnell Carina Blank S

Inger Lindbäck Jonas Brindmark M

Lekmannarevisor
Tage Gardfjell (V)

SBI EKOGAS
Ledamöter Suppleanter
Rolf Wiberg S

Lekmanna revisor
Tage Gardfjell V
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Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-03-24

Justerare Uppdragsbestyrkande

GÄVLE HAMN AB
Ledamöter Suppleanter
Hans Wahlström ordf S Markus Kristiansson S

Anéa Elfving S Anita Walther V

Peter Hansson v ordf MP Maj-Britt Grundvall Hellström M

Örjan Larsson M

Lars-Gunnar Rahm M

Lekmanna revisor
Kommunrevisionen

GÄVLE CONTAINERTERMINAL AB
Ledamöter
Carina Blank S

SVENSKA KOMMUNFÖRSÄKRINGS AB
Ledamöter Suppleanter
Carina Blank S Micael Dahlberg M

Karl-Ove Andersson (försäkringsrepresentant)

Lekmanna revisor
Eric Thollin M

KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN FÖRSÄKRINGS AB
Ledamöter
Carina Blank S

Micael Dahlberg M

Anders Larsson

Karl-Ove Andersson (försäkringsrepresentant)

Lekmanna revisor
Eric Thollin M
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Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-03-24

Justerare Uppdragsbestyrkande

§ 10

Val av revisorer i stiftelser

Fonden för mindre arbetarbostäder Eric Thollin 
KPMG Margareta Sandberg 

Fonden för större arbetarbostäder  Eric Thollin 
KPMG Margareta Sandberg 

Förvaltade stiftelser Arne Övrelid
KPMG Margareta Sandberg

Stiftelsen Forsbacka Bruk Tage Gardfjell
KPMG Margareta Sandberg

Stiftelsen De Handikappades Hus Gunilla de Maré 
Ersättare Tage Gardfjell

Stiftelsen Parkeringsgaraget Gåvan Kurt Wikholm 
KPMG Margareta Sandberg

JoE Eriksson donationsfond Arne Övrelid
KPMG Margareta Sandberg

Val av revisorer i kommunalförbund
Gästrike Räddningstjänst Tage Gardfjell 

Arne Övrelid

Inköp Gävleborg Arne Övrelid

§ 11

Revisorer och ersättare i vissa institutioner 2014
Revisor Revisorersättare

Gävle Arbetarinstitut   Tommy Berger (S) Claes-Håkan Jansson (S)

Hel Tref förs diakoniråd Claes-Håkan Jansson (S)

Sv Röda Korsets Gävlekrets Claes-Håkan Jansson (S)

Frälsningsarméns barnkoloni Claes-Håkan Jansson (S)

Bomhus Folkets Hus Gunilla de Maré (M)
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Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-03-24

Justerare Uppdragsbestyrkande

§ 12
Bordlagda ärenden
Ledamot i Regionfullmäktige efter Ann Lidman (S)
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Motion (KD) - Socialt ansvar vid 
inköp och införande av ISO 26000
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2013-12-10

§300:  Motion (KD) - Socialt ansvar vid inköp och införande av ISO 
26000

Delges: kommunfullmäktige
Dnr 11KS159 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att avslå motionen att inrätta standarden ISO 26 000 i Gävle kommun. Kommunfullmäktige fastslog 
2011 en inköpspolicy inkluderande även ekologiska och social hållbarhet. Kommunstyrelsen antog 
därtill riktlinjer eller inköpsstrategi för att implementera inköpspolicyn. 
En aktiv process pågår att efterleva inköpspolicyn, men det kan behövas förtydliganden vad beträffar 
socialt ansvarstagande. I det läget bedömer vi det inte som att det är nya riktlinjer som exempelvis 
ISO 26 000 som är det som behövs utan snarare förtydliganden av inköpspolicyn och konkreta mål.
 
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2011, § 28, väckte Lili André (KD) och Lennart 
Ahlenius (KD) rubricerade motion. Motionsförslaget har remitterats och därefter beretts av 
kommunalrådskansliet

Beslutsunderlag
· Motionsutlåtande - Socialt ansvar vid inköp och införande av ISO 26000

Inlägg görs av
Per-Åke Fredriksson (FP)  

Yrkande
Per-Åke Fredriksson (FP) yrkar att motionen ska bifallas

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Per-Åke Fredriksson (FP) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget 

Reservation
Per-Åke Fredriksson (FP) reserverar sig muntligt mot förslaget till förmån för sitt bifallsyrkande.



M O T I O N S U T L Å T A N D E

2013-07-04 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Dnr  11KS159

K O M M U N A L R Å D S K A N S L I E T

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

Tfn 026- 17 80 00 (vx). Fax 026- 17 80 21

gavle.kommun@gavle.se 

www.gavle.se 

Motion (KD) - Socialt ansvar vid inköp och införande 
av ISO 26000
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2011, § 28, väckte Lili 
André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) en motion med följande lydelse:

Ett etiskt uppförande och hållbar verksamhet är viktigt för Gävle kommun. 
Gävle kommun kan genom införande av socialt ansvarande enligt ISO 26000 
redovisa kommunens hållbarhetsarbete och stärka sitt varumärke - då både vinna 
förtroende hos kommuninnevånare och medarbetare. Arbetsmodeller ger även 
goda möjligheter att på en stabil grund för att kommunicera hållbarhetsarbetet på 
ett bra sätt. Socialt ansvarstagande borde vara en självklarhet och införande av 
ISO 26000 vid upphandling är ett systematiskt sätt att verksamhetsförbättra 
kring sitt sociala ansvar vid upphandling. Det sju (7) principerna för socialt 
ansvarstagande är följande:

  Ansvarstagande
  Transparens
  Etiskt uppträdande
  Erkännande av intressenter
  Efterlevnad av lagar
  Efterlevnad av internationella uppförandenormer
  Respekt för mänskliga rättigheter

ISO 26000 är ett verktyg och ger inköpare och verksamhetsansvariga en 
checklista för hållbar utveckling. Genom att arbeta enligt denna standard med de 
sju huvudområdena, så visas ambitionsnivå och kan det framhållas som en 
central del av Gävle kommun som en attraktiv arbetsgivare, leverantör och 
myndighetsutövare.  Arbetet med att ta fram ISO 26000 har varit en omfattande 
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process och inkluderat förutom SIS (som drivit detta internationella uppdrag av 
ISO), ett antal organisationer och företag i Sverige, varit en samverkan med 99 
länder, internationella organisationer såsom WHO, Global Reporting Initiativ, 
OECD och FN. De sju (7) huvudområdena i ISO 26000 är följande:

  Verksamhetsstyrning
  Mänskliga rättigheter
  Arbetssätt
  Miljö
  Rättvisa affärsmetoder
  Konsumentfrågor
  Engagemang i och utveckling av lokalsamhället

Ett konkret webbaserat verktyg som heter CSR-kompassen har även tagit av 
Miljöstyrningsrådet (CSR = Corporate Social Responsibility). CSR-kompessen 
är ett verktyg som hjälper kommunen att arbeta konkret med sociala krav i 
leverantörskedjan. CSR-kompassen är kostnadsfritt att använda, verktygen i 
kompassen består av konkreta råd, mallar och goda exempel för hållbara inköp.
 
Vi Kristdemokrater föreslår kommunfullmäktige:

 Att anta de sju principerna för socialt ansvarstagande och att påbörja 
införandet av ISO 26000 som vägledande för kommunens verksamhet 
och dess olika inköpsbeslut.

 Att fastställa vilka delområden i standarden som är mest relevanta att 
börja med.

 Att ta stöd och hjälp av CSR-verktyget som framtagits av 
Miljöstyrningsrådet.

 Att Gävle Kommun informerar sig om hur andra kommuner, som nu 
påbörjar använda ISO 26000, arbetar.

Motionen har remitterats till samtliga nämnder, som besvarat remissen 
med följande yttranden:

Yttrande från Socialnämnden:

Regelverk och principer för inköp hanteras och regleras via 
kommunledningskontoret och Inköp Gävleborg. Det finns en inköpsstrateg på 
KLK och en inköpsstrategi fastställd för Inköp Gävleborg.

Verksamhetsplanen för KLK innehåller bl.a. följande som verksamhetens 
inriktning under styrperspektivet Ekonomi.
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"Samordna, utveckla och implementera inköps- och försörjningsprocessen 
En samordnad och uttalad inköpsstrategi är en förutsättning för att uppnå ett 
effektivare inköpsbeteende med en organisation som känner till och bevakar 
lagar, förordningar och regelverk. Genom ett omfattande kartläggningsarbete har 
under 2010 grunden lagts för att effektivisera inköps- och försörjningsprocessen. 
Målbilden för effektivare inköp har vuxit fram och handlingsplanen för 2011 tar 
sikte på att: skapa gemensamma anskaffningsprocesser, där användarna på ett 
enkelt sätt hittar och tillgodoser sina behov, att alla medarbetare görs medvetna 
om hur anskaffningsprocessen ser ut i Gävle kommunkoncern, att öka avtalstro-
het och lojalitet, att all anskaffning sker på ett hållbart, ekonomiskt och etiskt 
sätt samt att öka hantering av elektroniska beställningar/fakturor."

Utifrån KLK verksamhetsplan, där bl.a. de ovan understrukna områdena är de 
samma som motionärerna vill lyfta fram, konstateras att Gävle kommun arbetar 
med några av de viktiga huvuddragen som lyfts fram i motionen.

Därför bör denna motion behandlas inom ovan angiven "Samordna, utveckla och 
implementera inköps- och försörjningsprocessen". Hur och med vilka medel 
Gävle kommun i sin inköpsprocess skall arbeta för ett hållbart samhälle, etiskt 
förhållningssätt OCH (det som motionären främst lyfter fram) socialt ansvar bör 
vara en del som ingår i detta utvecklings- och implementeringsarbete.

Beslut
1. Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden:

ISO 26000 är ett verktyg som ger inköpare och verksamhetsansvariga en check- 
lista för hållbar utveckling. ISO 26000 kommer inte att bli en kravstandard utan 
en vägledande standard med rekommendationer och kommer därmed inte vara 
möjlig att certifiera sig mot. Den är till för alla typer av verksamheter, både pri-
vata och offentliga. Inom ISO 26000 finns sju olika huvudområden. Dessa är:

-  Verksamhetsstyrning
- Mänskliga rättigheter
- Arbetssätt
- Miljö
- Rättvisa affärsmetoder
- Konsumentfrågor
- Engagemang i och utveckling av lokalsamhället

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att påbörja införandet av ISO 
26000 enligt förslagen i motionen, Möjligen ska dessa kompletteras med en 
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punkt som handlar om ISO 26000 i förhållande till LOU (Lagen om offentlig 
upphandling).

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta ordförandens förslag till yttrande som sitt eget.

Yttrande från Omvårdnadsnämnden:

Omvårdnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerad remiss.

ISO 26 000 är en global standard som består av sju principer och sju 
huvudområden och kan användas som en vägledning för hur man ska 
konkretisera och hantera frågor rörande socialt ansvar. Standarden tar 
exempelvis upp miljö- och klimat, mänskliga rättigheter, affärsetik, 
antikorruption och krav på transparens. 

Standarden är alltså rekommendationer och medför ingen certifiering 
motsvarande andra ISO standards.

Gävle kommun arbetar för närvarande med ett framtagande av en gemensam 
inköpsstrategi (dnr 11KS149) där målet är en utveckling av miljö-, social- och 
ekonomisk hållbarhet. 

En omvärldsanalys visar att användningen av standarden i offentlig förvaltning 
ännu är begränsad. 

Omvårdnadsnämnden bedömer att standarden är intressant och att delar av ISO 
26 000 kan utvecklas inom ramen för den gemensamma inköpsstrategin för   
Gävle Kommun. 

Beslut                                                                                                                    
att anta yttrandet som sitt eget

Yttrande från Byggnads- och miljönämnden:

Byggnads- och miljönämnden ställer sig positiv till införandet av socialt 
ansvarstagandet vid upphandling av all inköp i Gävle kommunkoncern enligt de 
föreslagna sju principerna där både miljön och mänskliga rättigheterna lyfts 
tydligt fram. Däremot kan inte nämnden yttra sig om ISO 26000 eller vilket IT-
stöd ska utnyttjas, för detta behövs mer noggrannare beskrivning om dess 
innehåll och funktionalitet. Att systematiskt kunna arbeta med dessa frågor vid 
all typ av upphandling krävs det naturligtvis ett it-baserat verktyg men också 
fastställda principer och rutiner. Även kommer det finnas ett stort behov av 
informationsinsatser men även utbildningsinsatser för att få genomslagskraft i 
hela koncernen. 
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Byggnads- och miljönämnden föreslår att dessa frågor lyfts fram och belysas i 
den framtida inköpsstrategin för Gävle kommunkoncernen som just nu arbetas 
fram. 

Beslut  
Byggnads- och miljönämnden antar Bygg & Miljö Gävles förslag till remissvar 
som sitt eget.

Yttrande från Barn- och ungdomsnämnden samt Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden:

Kommunledningskontoret har initierat ett arbete som kallas ”en ekonomi”. 
Under 2010 genomförde kommunledningskontoret en kartläggning av 
kommunens olika affärssystem för att skapa ett underlag för en ny upphandling 
om det behövs.  Målsättningen med projektet ”en ekonomi” är att skapa:

 bättre beslutsunderlag
 mindre manuellt arbete
 Större transparens och bättre service

Möjligheten att i kommunen införa verktyget ISO 26000 enligt de intentioner 
som beskrivs i föreliggande motion behöver beaktas och utredas vidare inom 
ramen för kommunens projekt ”en ekonomi”. 

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar yttrandet som sitt eget.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag att anta yttrandet som sitt eget.

Yttrande från Tekniska nämnden:

ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande. Den bygger på 
sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt 
ansvarstagande. Enkelt uttryckt kan man säga att ISO 26000 beskriver vad 
företag och organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid.
ISO 26000 kan användas av företag och organisationer i såväl offentlig som 
privat sektor. Standarden innehåller endast frivilliga riktlinjer, inte krav, och leder 
därför inte till någon certifiering.

Denna internationella standard är avsedd att hjälpa organisationer att bidra till 
hållbar utveckling. Den är avsedd att uppmuntra en organisation att göra mer än 
vad lagen kräver samtidigt som den slår fast att efterlevnad av lagen är en 
grundläggande skyldighet för varje organisation och ett viktigt led i att ta ett 
socialt ansvar. Den är avsedd att främja en bredare förståelse inom området 



Sid 6 (7)

socialt ansvarstagande samt att komplettera andra instrument och initiativ för 
socialt ansvarstagande inte ersätta dem.

Tekniska kontoret anser också att socialt ansvarstagande borde vara en 
självklarhet och står bakom motionen. Det är i upphandlingsskedet man som 
kommun har störst möjlighet att påverka genom att ställa ”rätt” krav. Att få hjälp 
med vilka krav som behöver ställas för att man även ska ta sitt sociala ansvar är 
bra. Tekniska kontoret tycker dock att man bör börja med att studera de 
kommuner som ligger före i detta arbete för att se hur de gått till väga och få tips 
och råd för fortsatt arbete. En projektledare som leder arbetet för hela kommunen 
bör också utses.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag
att anta Tekniska kontorets yttrande över motion som sitt eget, samt
att överlämna detta yttrande till Kommunstyrelsen.

Yttrande och sammanfattning av inköpsstrategen, 
kommunledningskontoret:

ISO 26 000 är en global standard till stöd för organisationer som vill förbättra 
sitt sociala engagemang. Standarden består av sju stycken (clousers) som 
tillsammans med sju kärnområden (Core subejcts) skapar en definition av socialt 
ansvarstagande. ISO 26000 är avsedd att användas som en vägledning för hur en 
organisation ska konkretisera och hantera frågor rörande socialt ansvar och 
stödja organisationer i att ställa sociala krav utöver vad lagen kräver. 
Standarden tar exempelvis upp miljö- och klimat, mänskliga rättigheter, 
affärsetik, antikorruption och krav på transparens.

ISO 26000 kräver ingen certifiering liknande andra ISO standards utan omfattar 
bara frivilliga riktlinjer.

Kommunens förvaltningar har generellt ställt sig positiva till att arbeta enligt 
metodiken, samtidigt som man hänvisat till att kommunens ISO 26000 arbete 
bör inkluderas i inköpsstrategiarbetet. De flesta förvaltningar har även påpekat 
att en projektledare utses för djupare kartläggningen och metodik anpassat till 
Gävle.

Standarden passar mycket väl in i arbetet med att införa kommunens 
gemensamma inköpsstrategi (se IIKSI49) där ett av de övergripande målen är 
stödja kommunens arbete i miljö-, social- och ekonomisk hållbarhetsfrågor.
Arbetet med ISO 26000 kan med fördel hanteras och koordineras i 
kategoristyrningsarbetet beskrivet i handlingsplanen till inköpsstrategin så 
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systematik och kontinuitet uppnås och kraft läggs på rätt områden som bedöms 
som relevanta och viktiga.  
ISO 26000 skulle ge Gävle kommun ett bra stöd i att kontinuerligt utveckla våra 
krav på socialt ansvarstagande vid inköp och upphandling.

Sammanfattning, Gävle kommun bör anamma ISO 26000 som verktyg och 
metodik för att säkra att rätt sociala krav ställs vid inköp och upphandling, För 
trygga att så blir fallet bör ISO 26000 kärnområden och paragrafer bli en del i 
kommunens kategoristyrnings metodik.
Önskvärt vore som flera förvaltningar noterat att en projektledare utses för att 
utreda och införa ISO 26000 då ISO 26000 även påverkar, och påverkas av övrig 
verksamhet och kanske främst kommunens värdegrund och varumärke.

Ordförandeberedningen föreslår kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen att inrätta standarden ISO 
26 000 i Gävle kommun. Kommunfullmäktige fastslog 2011 en inköpspolicy 
inkluderande även ekologiska och social hållbarhet. Kommunstyrelsen antog 
därtill riktlinjer eller inköpsstrategi för att implementera inköpspolicyn.

En aktiv process pågår att efterleva inköpspolicyn, men det kan behövas 
förtydliganden vad beträffar socialt ansvarstagande. I det läget bedömer vi det 
inte som att det är nya riktlinjer som exempelvis ISO 26 000 som är det som 
behövs utan snarare förtydliganden av inköpspolicyn och konkreta mål.



Ärende 8  

Interpellation (M) -  Lex Gävle 
hamn 



I N T E R P E L L A T I O N S S V A R

Kommunfullmäktige 2013-11-18
 13KS436 Sid 1 (1)

K O M M U N A L R Å D S K A N S L I E T

Gävle kommun, 801 84 Gävle  Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 

Tfn 026 -17 80 00 (vx)  Fax 026 - 17 80 21 

gavle.kommun@gavle.se 

www.gavle.se 

Svar på interpellation - angående Lex Gävle Hamn

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013 väckte Måns 
Montell (M) följande interpellation.

Carina Blank (S), kommunalråd fick i uppdrag att besvara interpellationen.

”Frågan om muddringen av Gävle hamn har återigen kommit upp på 
dagordningen. Detta sedan Socialdemokraterna i riksdagen aviserat att de inte 
stöder förslaget att göra det lagligt för kommuner att vara med och delfinansiera 
statlig sjöfartsinfrastruktur, av många kallad Lex Gävle hamn. Lagen är idag 
utformad så att kommuner och landsting inte kan bidra som medfinansiär till 
statlig sjöinfrastruktur, som exempelvis farleden in till Gävle hamn. Detta till 
skillnad från statliga vägar och järnvägar där kommuner och landsting kan bidra.
 
Enligt uppgifter i massmedia (GD 130928) så stöder inte kommunstyrelsens 
ordförande Carina Blank denna lagändring, en uppfattning som verkar delas av 
hennes partikamrater på riksplanet. Ett synnerligen konstig sätt att agera, då 
konsekvensen blir att Blank först är med och beslutar att Gävle kommun ska 
ställa upp som medfinansiär men samtidigt inte vill att nödvändiga lagändringar 
för att det ska kunna effektueras genomföra. En rimlig tro är helt enkelt att 
kommunens högsta ledning inte kände till vilka lagändringar som är nödvändiga. 

Den 22 januari i år mottog Gävle kommuns kommunledningskontor (Dnr 
13KS33-1) remissen ”Promemorian Kommunal medfinansiering statlig 
sjöinfrastruktur” från Näringsdepartementet. Där gavs kommunen som en av inte 
allt för många kommuner möjlighet att lämna ett remissvar kring Lex Gävle 
hamn. Något remissvar skickades aldrig in, däremot svarade flera av de övriga 
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inbjudna kommunerna, som dessutom påverkas i mycket mindre utsträckning av 
lagändring än vad Gävle kommun gör.
Ointresset för att försöka ro i hamn nödvändiga lagändringar har visat sig vara 
totalt från kommunledningens sida. Har man över huvudtaget gjort något alls?

Med anledning av detta önskar jag ställa följande frågor:

1. Var kommunledningen medveten om att en lagändring är nödvändig för 
att kunna betala ut det överenskomna beloppet till Trafikverket?

2. Vad har kommunledningen gjort för att påverka beslutsfattarna för att 
denna lagändring ska gå igenom?

3. Varför valde kommunledningen att inte låta kommunen svara på remissen 
om Lex Gävle hamn, ”Promemorian kommunal medfinansiering statlig
sjöinfrastruktur” som kommunen gavs möjlighet till?”

Som svar på interpellationen vill jag anföra följande

Svar från Carina Blank (S) ordförande i Kommunstyrelsen:
1) Efter att ärendet hanterats i kommunfullmäktige och Sjöfartsverkets 
generaldirektör undertecknat avtal om uppgradering och finansiering av farled 
till Gävle hamn blev Trafikverket tveksamma till lagligheten vad gäller 
medfinansiering. Frågan om det krävdes lagändring eller inte hanterades av 
flera statliga verk innan det slutligen blev en fråga om lagstiftningsändring.
 
2) Återkommande kontakter med Sjöfartsverket, Trafikverket och regeringen har 
upprätthållits under ärendets gång.
 
3) Remissen var en inbjudan med möjlighet att lämna synpunkter. Eftersom 
kommunen inte hade något att tillägga till förslaget lämnades inga synpunkter.

Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.
Carina Blank (S)
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Svar på interpellation - Kan vi göra mer för 
tillgängligheten?

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2013 väckte Per-Åke 
Fredriksson (FP) följande interpellation.

Ordföranden i samtliga nämnder fick i uppdrag att besvara interpellationen.

”Gävle kommun har i jämförelse med andra kommuner överlag bedrivit ett gott 
arbete med tillgänglighetsfrågor av olika slag. Till exempel när det gäller fysisk 
tillgänglighet och bemötandefrågor. Vissa insatser är av mer permanent karaktär 
(som att bygga ett ledstråk över Stortorget) andra insatser måste man ständigt 
arbete med och påminna om (till exempel arbetet med att skriva lätt lästa texter).    

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga ordföranden i samtliga nämnder 

Vad kan man göra mer för att stärka tillgänglighetsarbetet ytterligare under de 
kommande åren och undvika att tappa det vi hittills har uppnått?”

Som svar på interpellationen vill vi anföra följande

Svar från Lena Lundgren (S) ordförande i Omvårdnadsnämnden:
Ett omfattande och regelbundet arbete pågår inom Omvårdnad Gävle för att 
tillgänglighetsanpassa olika delar av verksamheten. Lagstiftning och 
övergripande styrdokument ställer krav på anpassning för att möta behov hos 
personer med funktionsnedsättning. Arbetet har intensifierats sedan kommunens 
Tillgänglighetsprogram 2011-2016  med aktivitetsmål togs fram. 
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Omvårdnad Gävle har upprättat en handlingsplan utifrån kommunens 
Tillgänglighetsprogram som omfattar de aktivitetsmål Omvårdnad Gävle har 
ansvar för. Handlingsplanen beskriver åtgärder och tidplan för arbetet. Endast 
någon av åtgärderna har en konkret och tidsbegränsad åtgärd. De övriga 
åtgärderna innebär att regelbundna åtgärder sker.   

Enligt handlingsplanen pågår regelbundet exempelvis: 

- bearbetning av texter till lättläst och andra tillgängliga format (daisy, 
teckentolkning o.s.v.) sker regelbundet både på webben och i skriftligt 
informationsmaterial 

- informatörer och webbredaktör fortbildas regelbundet för att utveckla arbetet 
med tillgängliga format

- bemötandefrågor utifrån behov hos personer med funktionsnedsättning tas 
upp i alla arbetsgrupper på ett APT 1 gång/år. En påminnelse och olika tips 
inför APT skickas ut till alla chefer 1 gång/år från centalt håll i förvaltningen 

- nyanställda och vikarier får sedan många år kommunens Bemötandeguide 
under sin introduktion 

- drygt 60 personal har deltagit i kommunens Bemötandeutbildning sedan 
2012

- samverkan med funktionshindersrörelsen för att öka brukarinflytande samt 
utveckla verksamheterna inom Omvårdnad Gävle 

- arbetet med att tillgänglighetsanpassa lokaler nya och befintliga lokaler 

Enligt handlingsplanen ska, senast oktober 2014, en strategi tas fram för hur man 
regelbundet uppmuntrar, intensifierar och möjliggör så att fler kan delta i 
Bemötandeutbildningen. 

Enligt handlingsplanen ska, senast oktober 2014, en strategi tas fram för hur man 
regelbundet förbättrar skyltning och ökar anpassade skyltar i verksamheten.

Omvårdnad Gävle arbetar även ständigt med åtgärder för att underlätta för nya 
kunder att nå stödinsatser de behöver. Förvaltningen arbetar även med att öka 
tillgängligheten och underlätta för alla att få kontakt med verksamheten. 
Exempel på detta är: arbete att utveckla IT-teknik och hitta fler 
informationskanaler, öka samverkan med andra parter i samhället samt 
exempelvis starta ”en väg in”. 
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Svar från Åsa Wiklund Lång(S) Ordförande för Näringsliv och 
arbetsmarknadsnämnden.
Tillgänglighetsprogram 2011-2016 beskriver på ett mycket utförligt sätt Gävle 
kommuns ambitioner och aktiviteter för ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete i 
hela kommunen. Det övergripande målet för tillgänglighet är:
"Genom goda möjligheter till boende, sysselsättning, fritid och ett fullt 
deltagande i samhället ges förutsättningar för en förbättrad livskvalitet för 
personer med funktionsnedsättning."
Programmet beskriver att vi måste arbeta med organisatorisk, fysisk, social, 
psykisk och ekonomisk tillgänglighet. Med god måluppfyllelse i detta arbete 
finns inget som tyder på att vi kommer att tappa den framgång vi hittills uppnått. 

Inom Näringsliv och arbetsmarknad Gävle finns flera strategiskt viktiga 
verksamheter för tillgänglighetsarbetet.

Gävle kommun har höga ambitioner för att t ex få fler personer med olika 
funktionsnedsättningar i arbete. Under året kommer målet om att 1,5% av 
kommunens anställda ska bestå av personer med funktionsnedsättning att nås. 

Enheten för daglig verksamhet(EDV) bedriver ett mycket aktivt arbete för att 
både erbjuda stimulerande verksamhet i egen regi men också att få fler brukare i 
anställning i och utanför kommunens verksamheter. Arbersmarknadsenheten 
(AME) har också en viktig roll i att tillgängliggöra arbetsmarknaden för fler i 
målgruppen för denna interpellation. Den breda kunskapsbas som finns inom 
våra verksamheter om tillgänglighetsarbete används också inom 
vuxenutbildningen och kan nu också med fördel nyttjas inom 
näringslivsavdelningen. Ett förhållningssätt som gynnar målgrupperna för 
tillgänglighetsarbetet ger givetvis en positiv effekt för alla. Det handlar om en 
grundsyn om att alla ska ges goda möjligheter till ett gott liv och nå sin fulla 
potential gällande såväl studier, arbete och fritid och att de hinder som finns i 
största möjliga mån ska undanröjas .Detta är ett arbete som alltid måste 
prioriteras och vidareutvecklas för att vi även ska nå de övergripande målen för 
kommunen och nå Gävles fulla potential.

Svar från Maritha Johansson (V) Socialnämndens ordförande
Ett medvetet arbete pågår inom Socialtjänst Gävle för att förbättra 
tillgängligheten. Under 2011 och 2012 togs Gävle kommuns program för 
funktionshindersfrågor fram, kallat Tillgänglighetsprogram 2011-2016. För att 
Tillgänglighetsprogrammet ska bli verklighet behöver samtliga förvaltningar och 
bolag arbeta aktivt med de mål som finns antagna i programmet. 

Socialtjänst Gävle har från och med 2014 dokumenterat sitt arbete med 
tillgänglighet i en handlingsplan för 2014. Några utdrag ur den planen är: 
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 Information från Socialtjänst Gävle ska vara lättläst och tillgänglig för alla. 
Lyssnar funktion skall finnas på våra hemsidor och text kunna översättas till 
flera olika språk via translate funktionen på gavle.se.

 Vi ska delta i KLK´s utbildning för publicister i att skriva lättläst.
 Vi ska öka antalet anpassade skyltar med symboler/bilder, taktil skrift och 

lättläst.
 Vi ska årligen skicka ut underlag för en APT med fokus på bemötandefrågor 

utifrån tillgänglighet/funktionsnedsättning.
 Vi ska arbeta med enkelt avhjälpta hinder i lokaler.
 Vi ska kunna vara öppna för att anställa personer med olika 

funktionsnedsättningar både med och utan lönebidrag/trygghetsanställning.

Utöver ovan angivna arbetsområden så har förvaltningen under 2013 medverkat 
i att Gävle kommun numera kan presentera webbaserad information där det 
beskrivs var i kommunen barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer 
kan vända sig för att få stöd och hjälp. Denna information kommer att 
uppdateras under 2014. 

Slutligen kan också nämnas att del av Socialtjänst Gävle som ett försök har 
infört kvällsöppet, vilket ger ökad möjlighet att besöka Socialtjänst Gävle på tid 
som passar den enskilde. Detta är något som kommer alla medborgare till godo. 

Svar från Martin Vadelius (S) ordförande i Utbildningsnämnden
Inriktningen för Gävle kommuns tillgänglighetsarbete är formulerat i 
Tillgänglighetsprogram 2011 – 2016. Tillgänglighetsprogrammet är en 
anvisning för hur nämnder ska hantera tillgänglighetsfrågorna. Programmet har 
tagits fram i samråd med förvaltningar och bolag, kommunens rådgivande organ 
och lokala funktionshindersrörelsen. Tillgänglighetsarbetet är en del av Gävle 
kommuns arbete med hållbar utveckling. 

Tillgänglighet handlar om social hållbarhet vilket innebär ett fungerande socialt 
liv där det finns service, mötesplatser och möjligheter till delaktighet och 
inflytande över sin vardag för alla och ett samhälle präglat av likabehandling, 
tillgänglighet och trygghet. De åtgärder som föreslås i tillgänglighetsprogrammet 
ska arbetas in i respektive förvaltnings nämndsmål, budget och 
verksamhetsplaner. 

Precis som interpellanten skriver pågår ett gott arbete med dessa frågor i Gävle 
kommun. Dessa frågeställningar är viktiga inte bara för enskilda individer utan 
för alla. Det handlar om hur vi människor bemöter varandra och hur vi visar 
respekt för varandra olikheter. Ett gott arbete med dessa frågor är dessutom 
samhällsekonomiskt lönsamt. Genom ganska små medel kan insatser göras för 
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att öka människors delaktighet i samhället. Människor som ges möjlighet till 
inflytande och delaktighet mår bättre vilket har goda effekter på folkhälsan.

Ute på förvaltningar sker uppföljning av den egna handlingsplanen. 
Aktivitetsmål redovisas i årsbokslut till tillgänglighetssamordnaren.  
Tillgänglighetsansvarig är varje inbjudna till Tillgänglighetsrådet för att 
rapportera om arbete på respektive förvaltning.

Exempel på aktuella aktivitetsmål för Utbildning Gävle:

 Den information som finns på Utbildning Gävles hemsidor ska ses över för 
att göras lättförståelig. Den ska inte innehålla långa meningar och svåra ord. 
Utbildning Gävle följer i övrigt kommunens arbetssätt beträffande 
lyssnarlänk. 

 Säkerställa att information finns angående Tolkcentralens teckentolkning.
 Förvaltningens blanketter och broschyrer ska förenklas och göras mer 

lättlästa. 
 Förvaltningen ska arbeta för att antalet tillgänglighetsanpassade skyltar ska 

öka. 
 Minst en arbetsplatsträff ska under året diskutera bemötande. 
 Arbeta för att ge elever information om och förståelse för olika 

funktionsnedsättningar
 Bevakning av aktuell lagstiftning kring fysisk tillgänglighet i inne- och 

utemiljö. 
 Fortsatt arbete med Enkelt avhjälpta hinder. 
 Säkerställa att information om hur man upptäcker och stödjer barn med 

särskilda behov/barn med funktionsnedsättning finns tillgänglig och erbjuds 
lärare och annan personal i skolan.

 Elever med funktionsnedsättning får resurser och hjälpmedel utifrån sina 
individuella behov.

 Ungdomar med funktionsnedsättning och utvecklingsstörning stimuleras till 
vidareutbildning.

 Personer som beviljats LSS-insatsen ”daglig verksamhet” ska ges möjlighet 
till placering inom förvaltningen.

Det är viktigt är ha höga mål för verksamheten. I nuläget är fokus på att 
implementera befintliga aktivitetsmål utifrån nuvarande tillgänglighetsprogram 
som ska utvärderas under 2015 och förnyas från 2017. Förhoppningsvis kan man 
visa att de aktivitets- och inriktningsmål som finns i Tillgänglighetsprogrammet 
har gett effekt. Om det visar sig att delar av Tillgänglighetsprogrammet inte är 
genomförda eller inte bidragit till önskvärd utveckling måste arbete intensifieras 
i det nya program som tas fram för 2017 och åren därefter. 



Sid 6 (7)

Svar från Lars-Göran Ståhl (S) ordförande i Kultur och 
fritidsnämnden
Det är viktigt att pengar för det fortsatta tillgänglighetsarbetet avsätts i budgeten 
(öronmärks). Annars finns risk för att finansiering är ett hinder för detta arbete.

Viktigt är också att det tydliggörs i kommunikationsplaner mm hur saker bör 
hanteras och man tänker på det här med lättläst så att man får med det som rutin.
Att kommunikation är en viktig del är inte så lätt att förstå om man inte själv har 
svårigheter. Därför är det av vikt att få med det i rutinbeskrivningar hur det ska 
hanteras. Just kommunikation är ett så brett område så här är det viktigt att det 
finns någon form av checklista. (lättläst, bra ljud, rätt höjdnivå, flera språk osv.)

Vidare anser jag att det ska vara obligatoriskt att gå bemötandeutbildning minst 
vartannat år. För att få in det som en naturlig del i alla medarbetares vardag är 
det viktigt att hela tiden uppmärksamma frågan, dels genom utbildning men 
också att samla idéer som inkommer i vardagen. Bemötandeutbildningen bör 
även vara obligatorisk oss förtroendevald minst en gång per mandatperiod.

Svar från Inger Schörling (MP) ordförande i Tekniska nämnden och 
Jörgen Edsvik (S) ordförande i Byggnads- och miljönämnden
Tekniska nämnden och Byggnads- och miljönämnden, utvecklar ständigt 
tillgängligenheten genom delta i tillgänglighetsgrupp och råd. Vi arbetar in 
frågorna i vårt ordinarie arbete och vi bygger in tillgänglighet i våra 
infrastrukturprojekt. Bl.a. har vi anpassat de stora stråken genom centrala staden. 
Vi fortsätter att anpassa korsningar då vi ändå bygger om, vi prioriterar och 
tillgänglighetsanpassar minst 3 busshållplatser per år. Vi ställer krav på 
tillgänglighet i planer och bygglov. Vi ser också över tillgängligheten vid 
uteserveringar och kommer i år att ställa högre krav på det i och med att vi har 
vår nya platsupplåtelsepolicy där tillgängligheten är viktig. 

Tillgänglighetsfrågorna är idag en del i alla våra projekt och finns med i de 
checklistor vi använder. Framåt arbetar vi med att göra en års plan för 
Samhällsbyggnad.

Vi arbetar med att ständigt försöka att skriva enkelt och förbättra möjligheterna 
att nå våra handläggare. Samtliga handläggare har utbildats i klarspråk. 
Svarskruppen är en viktig del i samhällsbyggnads tillgänglighetsarbete. 

Vi utvecklar ett nytt arbetssätt för tillgänglighetsåtgärder för funktionsnedsatta. 
Vi siktar på att få en digital kartläggning på tillgänglighetsåtgärder i kommunen.
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Svar från Carina Blank (S) kommunstyrelsens ordförande
Tillgänglighetsprogram 2011-2016 är ett viktigt dokument som ska hållas 
levande. För att detta ska vara möjligt är det av yttersta vikt att samtliga nämnder 
i Gävle kommun ständigt har det med sig i sin verksamhet. Gävle ligger i dag 
långt fram i sitt arbete med ökad tillgänglighet och det arbetet ska vi fortsätta 
med. För att undvika ett tapp i det vi redan åstadkommit är det viktigt att sätta 
upp mål och handlingsplaner för verksamheterna. Dessa mål och 
handlingsplaner ska sedan följas upp och utvärderas. Detta för att verksamheten 
ska bli så bra som möjligt för alla medborgare och vara anpassade efter var och 
ens behov.

De svar som inkommit visar på engagemang och att detta ses som ett viktigt och 
betydande arbete. 
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Nya Medborgarförslag
a Nej till lättmargarin och lättmjölk i förskolan dnr 14KS69

Remitteras till kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige 
för beslut

b Citycamping längs E16 i området vid Valbo köpcentrum  dnr 14KS71
Remitteras till Tekniska nämnden, Byggnads- och miljönämnden 
och kultur- och fritidsnämnden. Åter till kommunfullmäktige 
för beslut

c Gratis buss under byggtiden för VA-anslutning Norrlandet dnr 14KS79
Remiteras för beslut i Tekniska nämnden

d Rondell vid Islandsbron över Gavleån dnr 14KS81
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden

e Publicering av kallelser och protokoll dnr 14KS99
Remitteras till kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige 
för beslut

f Gångbro över Björkevägen vid Hille idrottsplats dnr 14KS108
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden
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