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Fem år i sammandrag

Koncernen  (mnkr)
2015 2014 2013 2012 2011

Verksamhetens intäkter/skatteintäkter/statsbidrag 9 074 8 282 8 036 7 580 7 660

Kostnader/avskrivningar -8 060 -7 737 -7 538 -7 099 -7 086

Finansnetto/Skattekostnad/Minoritetsintresse -161 -222 -189 -184 -251

Årets resultat 853 323 309 297 323

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 12 441 11 950 11 652 11 327 10 588

Finansiella anläggningstillgångar 1 265 1 213 583 817 752

Omsättningstillgångar 1 269 1 422 1 938 1 202 1 407

Summa tillgångar 14 975 14 585 14 173 13 346 12 747

Eget kapital 5 747 4 894 4 544 4 204 3 908

Långfristiga skulder 7 638 8 251 8 187 7 693 7 455

Kortfristiga skulder 1 590 1 440 1 442 1 449 1 384

Summa eget kapital och skulder 14 975 14 585 14 173 13 346 12 747

Soliditet 1 38,4 % 33,6 % 32,1 % 31,5 % 30,6 %

Skuldsättning per invånare, kr 96 346 100 661 103 900 105 000 100 000

Kommunen  (mnkr)
2015 2014 2013 2012 2011

Verksamhetens nettokostnader -4 938 -4 737 -4 539 -4 328 -4 155

Skatteintäkter och statsbidrag 5 067 4 843 4 593 4 378 4 346

Finansnetto 85 89 69 101 68

Extraordinärt 0 0 0 2 0

Årets resultat 214 195 123 152 259

Anläggningstillgångar 9 296 9 586 9 624 8 959 8 702

Omsättningstillgångar 1 436 1 333 1 254 1 135 1 347

Summa tillgångar 10 732 10 919 10 878 10 094 10 049

Eget kapital 4 088 3 874 3 679 3 557 3 405

Långfristiga skulder 5 509 6 055 6 157 5 664 5 741

Kortfristiga skulder 1 135 990 1 042 873 903

Summa eget kapital och skulder 10 732 10 919 10 878 10 094 10 049

Antal anställda vid årets slut 6 773 6 640 6 609 6 410 6 389

Nettokostnader förändring föregående år 4,2 % 4,4 % 4,9 % 4,2 % 0,3 %

Skatteintäkter förändring föregående år 4,6 % 5,5 % 4,9 % 0,7 % 3,5 %

Resultat/skatteintäkter 4,2 % 4,0 % 2,7 % 3,5 % 6,0 %

Soliditet I 38,1 % 35,5 % 33,8 % 35,2 % 33,9 %

Soliditet II 32,1 % 29,2 % 24,3 % 26,0 % 23,9 %

Invånare vid årets slut 98 877 98 314 97 236 96 170 95 428

Utdebitering, kr 22:26 22:26 21:51 21:29 21:55

Skatteunderlag, mnkr, taxeringsår 18 502,1 18 032,5 17 457,0 16 946,1 16 743,3

Skattekraft per invånare, tkr, taxeringsår 188,2 185,5 181,5 178,3 177,6

Förmögenhet per innevånare, tkr 41,3 39,4 37,8 37,0 35,7
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År 2015 har varit ett turbulent år, 
framför allt politiskt. Vid kommunvalet 
2014 fick inget av de tre politiska 
blocken egen majoritet, det vill säga de 
rödgröna partierna, Allians Gävle eller 
Sverigedemokraterna.

En historisk händelse
Ett stort förhandlingsarbete inleddes 
som tog i stort sett hela hösten 2014. Det 
resulterade i att Kommunfullmäktige  
i december 2014 valde förtroendevalda 
från Socialdemokraterna, Vänster
partiet och Miljöpartiet för att i sin  
tur leda och styra Gävle kommun.

I många år har det funnits stor 
majoritet för besluten kring de stora 
strategiska frågorna. I en del mindre 
frågor har majoriteter växlat.

Under juni månad 2015 antog 
Kommunfullmäktige Mål och Ramar 
för koncernens verksamheter. Detta 
hade alla partier att förhålla sig till  
när en budget sedan skulle beslutas  
i november månad. Vid den omröst
ningen fick Allians Gävles budget 
majoritet i Kommunfullmäktige, och 
den då sittande minoritetsledningen 
beslutade sig för att avgå. En historisk 
händelse i Gävle kommun hade in träffat 
år 2015.

Gävle växer
Gävle är en av Sveriges snabbast  
växande städer, snart når vi 100 000 
invånare. Det kräver att vi politiskt har 
god ordning och reda i ekonomin. Det 
krävs för att vi ska kunna klara av att 
sköta välfärdens tjänster i framtiden, 
och för att kunna klara av att genom
föra de nödvändiga investeringar vi  
står inför vad gäller förskolor, skolor, 
boenden och kvalitet i hela vår  
kommun.

Det är stort fokus, med stor politisk 
förankring, på att bygga fler bostäder.  
Vi har höga ambitioner och planarbetet 
är i full gång.

Samhällsnytta
Vår kommun har välskötta kommunala 
bolag och de redovisar goda ekonomiska 
resultat. För en politiker är det av 
största vikt att bolagen bidrar med sam
hällsnytta. Gävle Hamn med dess 
viktiga verksamhet ger företag möjlig
het att kunna exportera och importera 
varor. Gavlefastigheter bidrar med 
lokaler, till förskola, grundskola, 
gymnasieskola, äldreomsorg samt flera 
andra verksamheter till låga hyres
kostnader. Detta är mycket viktigt för 
att hålla nere kostnadsutvecklingen. 
Att förvalta kommunens verksamhets
lokaler på bästa sätt är en framgångs
faktor för att resurserna kan användas 
till direkt service nära kund. Gavle
gårdarna har i sin tur arbetat med 
fastighetsförsäljningar för att kunna 
klara ett ökat bostadsbyggande. Gävle 
Energi har fokuserat på energieffektivi
seringar och på så vis bidragit till ett 
hållbart Gävle.

Våra kärnverksamheter, de som  
drivs i nämndsform, har gjort mycket 
bra insatser under ett till vissa delar 
tufft år.

Jag vill rikta ett stort tack för väl utfört 
arbete under 2015 till alla medarbetare, 
ingen nämnd och ingen glömd. Jag vill 
också passa på att tacka alla förtroende
valda, som valt att engagera sig i de 
demokratiska processerna för Gävles 
bästa.

Tillsammans gör vi Gävle!

Kommunstyrelsens ordförande

Ett starkt ekonomiskt resultat 

Inger KällgrenSawela
Kommunstyrelsens ordförande (m)
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Kommundirektören

Gävle tar sats mot framtiden 

Göran Arnell
Kommundirektör

5Kommundirektören

Verksamhetsåret 2015 har varit ett år då 
Gävle präglats av den snabba tillväxten. 
I en stad och kommun som växer fort 
ser man snabbt yttre tecken på det.  
Hus byggs, gator grävs upp, enskilda 
ärenden engagerar och flaskhalsar 
uppstår. Vi kan se detta i snabbt ökande 
behov av t ex skollokaler, förskolor, 
bostäder, platser i äldreomsorg, där 
tillväxten går fortare än vi prognosti
cerat. Men också i annat där utbygg
nadstakten måste öka: kollektivtrafik  
i form av tåg och bussar, vatten, avlopp, 
bredband, vägar, belysningsnät, lokaler 
för kultur och fritidsbehov. Allt detta har 
en kommun, en region och dess sam
arbetspartners ansvar för att hantera. 

Gävle bygger
Under året har vi kunnat se hur Gävle 
har tagit sig an tillväxten. Nya områden 
planeras, bostäder byggs både av allmän
nyttan och av andra aktörer på ett sätt vi 
inte sett på länge. Staden förtätas i 
centrum och nya områden växer fram.

Vi har också fått se hur gamla 
områden rustas för nya möjligheter till 
utbyggnad, Norrlandet med utbyggt 
vatten och avloppssystem är ett bra 
exempel. Ett annat område är Gavlehov 
där fotbollsarenan färdigställdes och 
inomhusarenan påbörjades. I området 
påbörjades också planering för ett större 
bostadsområde och en förnyelse av 
friluftsområdet mellan stadsdelarna 
Sätra och Stigslund. Inom vissa verk
samhetsområden har vi tvingats till mer 
forcerade lösningar exempelvis i utbygg
nad av förskolan med tillfälliga modul
byggen. Bra för staden och kommunens 
utveckling är det stora intresse vi sett 
från nya och externa byggherrar att 
bygga och äga fastigheter i Gävle. 

Flyktingfrågan i kommunen
Senare delen av verksamhetsåret kom 
att präglas av de stora flyktingström
marna i världen. Det handlade mycket 
om ensamkommande barn som hårt 
ansträngt främst Socialtjänst Gävle och 
Utbildning Gävle. Den akuta situatio
nen löstes på ett mycket bra sätt. 
Humant, rättssäkert och inom ramen 
för de lagar och regler som gäller. Den 
andra stora gruppen har varit asyl
sökande som flyttat till eget boende. 
Följden av den stora inflyttningen ser vi 

inte vidden av än, men vi kommer 
påverkas under många år framöver, till 
exempel inom områden som bostads
byggande, utbildning, vuxenutbildning, 
arbeten i stadsdelarna, kultur och 
integration. Under slutet av året öppnade 
kommunen två evakueringsboenden som 
engagerade flera verksamheter och 
många frivilliga. 

Närheten till Stockholm  
och Mälardalen
Även under detta år har Gävle haft en hög 
befolkningsökning, mindre än tidigare 
men ändå inom ramen för vår befolk
ningsprognos. En lägre takt beror på 
minskat antal utländska studenter vid 
Högskolan och bostadsbrist. Arbetet med 
att komma ännu närmare, och ingå i en 
större region, har fortgått. Det har 
handlat om utbyggnad och påverkan 
inom områdena logistik och infrastruk
tur, näringslivsarbete, samarbete med 
universitet och högskolor och arbetet 
inom näringslivssamarbetet Stockholm 
Business Alliance. Att ingå i en större 
arbets, boende och studeranderegion 
och finnas inom sammanhanget för en 
växande huvudstadsregion ger Gävles 
invånare större möjligheter till trygg 
försörjning och god livskvalitet.

En ekonomi i balans
En snabb tillväxt ställer krav på god 
ekonomisk planering och hushållning. 
Under året har investeringstakten varit 
mycket hög. Att klara detta i balans med 
verksamhetsmålen ställer höga krav på 
medarbetare, ledning och styrning. Alla 
förvaltningar och bolag redovisar ett 
mycket gott ekonomiskt resultat och 
kommunens ekonomiska mål för god 
hushållning och effektivisering har 
klarats av. Inom förvaltningarna får 
särskilt framhållas Socialtjänsten som 
trots en onormalt hög belastning klarat 
sina åtaganden. Likaså Omvårdnad som 
klarat budget under ett år då verksam
heten genomgått en stor genomlysning 
och stora förändringar. Våra bolag 
levererar alla mycket goda ekonomiska 
resultat, i vissa delar de bästa någonsin 
samtidigt som bolagen kunnat bidra till 
de kommunövergripande målen till 
exempel inom områden som energieffek
tivisering, hög utbyggnadstakt, under
håll och lokal och fastighetsöversyn.



Så styrs Gävle kommun

Kommunfullmäktige

Ledamöter 2016
Patrik Stenvard, ordförande (m)
Eva Älander, 1:e vice  
ordförande (s)
Lena Ödeen, 2:e vice  
ordförande (l)
Håkan Alenius (s)
Leyla Tarhan (s)
Jens Leidermark (s)
Ellinor Hedblom (s)
Lars Öberg (s)
Birgitta Öberg (s)
Ahmed Amin (s)
Martin Vadelius (s)
Sanna Backeskog (s)
Jörgen Edsvik (s)
Åsa Wiklund-Lång (s)
Daniel Olsson (s)

Lena Lundgren (s)
Hans Wahlström (s)
Elin Lundgren (s)
Peter Bergström (s)
Ulrika Jidåker (s)
Lars-Göran Ståhl (s)
Mona Kolarby (s)
Inger KällgrenSawela (m)
Måns Montell (m)
Anders Jansson (m)
Margareta Larsson (m)
William Elofsson (m)
Birgittha Bjerkén (m)
Lars Beckman (m)
Pia Jansson (m)
Daniel Kvarnlöf (m)
Niclas Bornegrim (m)

Anders Fogéus (m)
Birgitta Juhlin (m)
Ann Sophie Mattisson (m)
Nilsson (m)
Roland Nilsson (m)
Linus Gunnarsson (m)
Helene Åkerlind (l)
Per-Åke Fredriksson (l)
Kjell Helling (l)
Evelyn Klöverstedt (l)
Ann-Helen Persson (c)
Ayser Bayraktar (c)
Erik Holmestig (c)
Marcus Zingmark (v)
Maritha Johansson (v)
Tord Fredriksen (v)
Gin Akgul Hajo (v)

Kommunfullmäktige är Gävle kommuns högsta beslutande organ. Gävles 
egen ”riksdag”. De 65 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs 
samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. 

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verk-
samhet. De ärenden fullmäktige fattar beslut om har i allmänhet tidigare 
behandlats i nämnder, styrelser och bolag. När de politiska besluten övergår 
till praktiskt genomförande, görs detta av de anställda (så kallade ”tjänste-
män”) i de olika förvaltningarna och bolagen. Kommunfullmäktige 
sammanträder i regel en gång i månaden. Sammanträdena är öppna för 
allmänheten. Kommunfullmäktige har egna revisorer som granskar hela den 
kommunala verksamheten.

Isabella Bexell (v)
Stefan Pettersson (v)
Roger Persson (mp)
Helene Börjesson (mp)
Peter Hansson (mp)
Inger Schörling (mp)
Margareta Johansson (sd)
Marcus Andersson (sd)
Ingela Vester (sd)
Mattias Eriksson (sd)
Roger Hedlund (sd)
Carina Naenfeldt (sd)
Richard Carlsson (sd)
Lena Eriksson (sd)
Jan-Eric Andersson (kd)
Lili André (kd)  
Markus Svensson, sekreterare
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Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter  
i Kommunstyrelsen 2016
Inger KällgrenSawela, 
ordförande (m)
Helene Åkerlind,  
vice ordförande (l)
Jörgen Edsvik (s)
Åsa Wiklund-Lång (s)
Martin Vadelius (s)

Lena Lundgren (s)
Gin Akgul Hajo (v)
Roger Persson (mp)
Måns Montell (m)
Margareta Larsson (m)
Ann-Helen Persson (c)
Jan Myléus (kd)
Richard Carlsson (sd)
Ann Westholm, sekreterare

Ersättare/suppleanter 
i Kommunstyrelsen 2016
Ahmed Amin (s)
Mona Kolarby (s)
Daniel Olsson (s)
Tord Fredriksen (v)
Isabella Bexell (v)
Inger Schörling (mp)

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden 
som Kommunfullmäktige beslutar om. 
Styrelsen har även det övergripande 
ansvaret för att besluten verkställs, följs 
upp och utvärderas. 

De viktigaste uppgifterna för 
Kommunstyrelsen:
• Ledning och samordning av mål, riktlinjer, 

direktiv och ekonomi för styrning och 
kontroll av hela den kommunala 
verksamheten. 

• Utveckling av den lokala demokratin. 
• Initiativ till samarbete med andra 

kommuner, landsting och statliga organ. 
• Samordning av kommunen som 

arbetsgivare för kommunens anställda, 
personal- och lönepolitik. 

• Bevakning och kontroll av att 
Kommunfullmäktiges beslut följs och att 
all kommunal förvaltning sker effektivt. 

• Samordna frågor som rör de kommunala 
företagen. 

• Främja näringsliv och sysselsättning  
i kommunen.

• Verka för kretsloppstänkande och  
god miljö.

• Bevaka kommunens intressen i övrigt 
gentemot omvärlden.

William Elofsson (m)
Lars Beckman (m)
Niclas Bornegrim (m)
Per-Åke Fredriksson (l)
Roland Ericsson (c)
Lili André (kd)
Mattias Eriksson (sd)
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8 Legal struktur

Legal struktur 2015-12-31

Näringslivs- och 
arbetsmarknad-

snämnden

Näringsliv & 
arbetsmarknad 

Gävle

Kultur &  
fritid Gävle

Omvårdnads- 
nämnden

Omvårdnad  
Gävle

Socialnämnden Socialtjänst  
Gävle

Kultur- och 
fritidsnämnden

Utbildnings-
nämnden

Utbildning  
Gävle

Överförmyndar-
nämnden

Valnämnden

Nämnder

Kommun- 
styrelsen

Gavlefastigheter 
Gävle kommun AB 

Gävle  
Kraftvärme AB

Gavlegårdarna 
Förvaltnings AB

Bomhus  
Energi AB (50 %)

Markbyggarna 
Gävle kommun 

AB

Gästrike Ekogas 
AB (49 %)*

Gävle Flygplats  
AB

Samkraft AB 
(27 %)

Gävle Parkerings-
service AB

Gävle Teknikcen-
ter Fastighet AB

Utveckling  
Gävle AB

Stuveribolaget 
Gävle AB

Baltic Sea  
Gateway AB

Stiftelsen Fonden 
för större  

arbetarbostäder

Kommungaranti 
Skandinavien 

Försäkrings AB 
(50 %)

Gävle Vatten ABKommunlednings-
kontoret

Samhällsbyggnads- 
nämnden

AB Gavlegårdarna 

Hedesunda 
Elförsäljning AB

Stiftelsen Fonden 
för mindre  

arbetarbostäder

Ostkustbanan AB
(9 %)

Gästrike 
Räddningstjänst-

förbund (54 %)

Svenska  
Kommunför säk-
rings AB (27 %)

Gästrike 
Återvinnare 

Koncern 
(61 %)

Samordnings-
förbundet 
Gävleborg 

(9 %)**

Visit Hälsingland 
Gästrikland AB

(25 %)

Företagshälso-
vårdsnämnd 
(gemensam 

nämnd)

Välfärd- 
Hjälpmedel- 

RegNetnämnd 
(gemensam 

nämnd) 

Gävle Energi AB

Gävle Energi- 
system AB (95 %)

Inköp Gävleborg 
(37 %)

Samhällsbyggnad 
Gävle

Gävle Hamn AB

Gävle Container-
terminal koncern 

(20  %)

Bionär När- 
värme AB (59 %)

Gemensam 
nämnd för 

verksamhetsstöd

Jävsnämnden

Förvaltningar Gävle  
Stadshus AB

Gästrike Vatten 
AB (70 %)

Försäkrings-
bolag

Kommunal-
förbund

Övriga 
innehav **

Kommunfullmäktige

Valberedning

Kommunstyrelsen Revisorskollegiet

Revisionskontoret

Samtliga bolag ägs till 100  procent om inte annat anges.
* Ägs till 51 procent av Gästrike Återvinnare koncern.

**Ingår ej i den sammanställda redovisningen.

S
(20 mandat)

MP 
(4)

SD
(8)

V
(6)

M
(17)

L
(5)

C
(3)

KD
(2)



Gävle kommun har tagit fram en framtidsvision för 
hur livet ska se ut i Gävle. Vision 2025 är en vision för 
hela Gävle – både för det geografiska området och 
också Gävle kommunkoncern. Den beskriver känslan 
och bilden av att bo i Gävle och ska fungera som en 
ledstjärna för alla verksamheter inom Gävle kommun
koncern.

• Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varan
dra och världen.

• Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsam
mans och individuellt.

• Mångfalden ger spännande upplevelser och frihet 
att välja hur vi vill leva.

• Vi vågar oss ut på världshaven men återvänder gärna 
till livet i hemmahamnen. 

Visionen innehåller fem strategiska  
ut veck lingsområden: 

Stärk ledarskapet och samverkan
• Stärk det formella och informella ledarskapet genom 

att i samverkan skapa samsyn kring viktiga utveck
lingsfrågor. 

• Bygg upp väl fungerande nätverk och mötesplatser 
för att möjliggöra samverkan.

• Ta vara på engagemang och kompetens hos medbor
garna genom att bjuda in till delaktighet kring 
utvecklingen.

• Gävle måste agera utifrån sin naturliga roll som 
motor i omgivande region.

Forma attraktiva livsmiljöer
• Forma attraktiva boendemiljöer för alla samhälls

grupper i stadsdelar som kan försörjas med hållbara 
transportlösningar och med ett utbud av service, 
mötesplatser och grön miljö i form av ren luft, mark 
och vatten.

• Ge alla möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av 
sin närmiljö.

Vision 2025

• Utveckla utbudet och kvaliteten i kommunal och 
landstings service med skola, omsorg, hälso och 
sjukvård.

• Stärk utvecklingen av en stadskärna präglad av 
mångfald i utbudet av mötesplatser, handel och 
upplevelser.

• Utveckla utbudet av och tillgängligheten till kultur 
och fritidsupplevelser såväl i stadskärnan som i 
stadsdelarna.

Stimulera kompetens,  
innovationer och entre prenörskap
• Skapa en allmän positiv attityd till utbildning och 

entreprenörskap.
• Utveckla den högre utbildningen i Gävle och satsa på 

forskning och utveckling inom strategiska områden, 
vilket förutsätter en god grundutbildning i grund 
och gymnasieskola.

• Ta vara på alla former av kompetens och kunskap, 
exempelvis olika typer av yrkes och hantverks
skicklighet.

• Stötta utvecklingen av kreativa miljöer och ta vara 
på de mångkulturella resurserna i en alltmer 
internationell värld.

• Uppmuntra nyfikenhet och mod och att ta vara på 
innovationer inom både offentliga organisationer, 
privata företag och hos gävleborna.

Utveckla kommunikationer och infrastruktur
• Utnyttja och utveckla Gävles goda kommunikations

läge med bra vägar, järnvägar och hamn samt närhe
ten till en internationell flygplats för att bli ännu mer 
attraktiv som etableringsort.

• Utveckla hållbara regionala kommunikationer som 
möjliggör en utvidgning av arbetsmarknaden. Satsa 
på tidhållning, priser och framtida höghastighets
lösningar för kollektiva persontransporter för att 
pendling ska bli hållbar och säker.

• Utveckla elektronisk kommunikation över hela 
kommunens yta och med omvärlden för utveckling 
inom utbildning, arbete och livsmiljö.

Stöd en utveckling av gävlebornas stolthet 
över sin kommun och profilera Gävle utåt
• Satsa på ett mångkulturellt samhälle där kunskaper 

och erfarenheter värderas och uppskattas och som 
leder till tryggare och stoltare gävlebor.

• Stärk gävlebornas självbild och stolthet genom att 
lyfta fram alla tillgångar och goda arbeten som görs.

• Marknadsför och utveckla det Välkomnande Gävle och 
gör gävleborna delaktiga i att sprida detta budskap.

• Tydliggör Gävles roller utåt som motor för närregio
nen Gästrikland och för hela Gävleborg samt som en 
del av StockholmMälardalsregionen.

Vision 2025
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Vår värdegrund

Samarbete Bemötande

Kvalitet

Uppdraget

10 Vår värdegrund

För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är 
det viktigt att vi utgår från gemensamt uttalade 
värderingar. Värderingar som uttrycker vår väg för att 
på bästa sätt tillgodose våra medborgares och kunders 
gemensamma intressen.

Koncernen Gävle kommun har medborgarnas och 
kundernas gemensamma intressen i fokus.

I koncernen arbetar vi med det som får vårt sam
hälle att fungera och för att göra Gävle till en ännu 
bättre kommun att leva och verka i. Alla medarbetare 
är viktiga för verksamhetens framgång och resultatet 
av det arbete vi utför är betydelsefullt för alla medbor
gare och kunder!

Koncernen Gävle kommun  
sätter kvaliteten i fokus
Kvalitet för oss är att med medborgaren och kunden i 
fokus ständigt arbeta med att förbättra verksamheten. 
Vi är professionella och bedriver en rättssäker myndig
hetsutövning i enlighet med gällande lagar och avtal. 
Bra kvalitet blir det när vi lever upp till, eller överträf
far, medborgarnas och kundernas förväntningar i vår 
service och tjänsteproduktion. 

Genom en öppen dialog med medborgare och 
kunder har vi möjlighet att resonera om vilka tjänster 
och vilken service vi kan och ska leverera. På arbets

platsen för vi tillsammans en kontinuerlig dialog 
omkring hur vi ska utveckla och bedriva vår verksam
het, vad våra resurser räcker till och hur de ska fördelas 
för att möta förväntningarna från våra medborgare och 
kunder.

Vi sätter mål som är tydliga för alla och följer 
systematiskt upp och utvärderar dessa. Vi medverkar 
aktivt i utveckling och effektivisering genom att bidra 
med förslag till förbättringar och utveckla vår kompe
tens. Vi vågar prova nya arbetssätt och lär av erfarenhe
terna. Genom att lyfta upp och tillvarata goda exempel 
i organisationen, inspirerar och motiverar vi varandra 
till fortsatt utveckling.

Koncernen Gävle kommun  
sätter bemötandet i fokus
Varje medarbetares insats är av avgörande betydelse för 
medborgarnas och kundernas upplevelse av vår service 
och våra tjänster. Resultatet av denna insats beror till 
stor del på hur vi bemöter medborgare, kunder och 
varandra.

Vi sätter alltid medborgarens och kundens bästa  
i fokus. Vi är öppna och lyhörda för medborgarnas, 
kundernas och varandras åsikter och visar respekt.  
Vi visar öppet hur vi bedriver vår verksamhet, vilket 
skapar förtroende hos våra medborgare och kunder.  
På arbetsplatsen har vi ett stödjande och stimulerande 
klimat där vi hjälper varandra att få ut det mesta och 
bästa av oss själva.

Koncernen Gävle kommun  
sätter samarbete i fokus
För att kunna ge den bästa servicen till våra medbor
gare och kunder är det viktigt att vi samarbetar, ett 
samarbete som bygger på en öppenhet och allas 
inflytande och delaktighet.

Vi samarbetar med medborgare och kunder för att 
möjliggöra och förstärka deras delaktighet och infly
tande över sin vardag. Vi samarbetar med näringsliv 
och andra offentliga verksamheter för att trygga 
tillväxt och långsiktig hållbarhet. Vi samarbetar över 
förvaltnings, bolags och yrkesgränser för att ta vara 
på den kompetens som finns i hela koncernen och 
tillsammans bli så effektiva som möjligt i vår service 
och tjänsteutövning. Vi samarbetar på den egna 
arbetsplatsen och gör oss delaktiga genom att dela med 
oss av vår kompetens och vårt engagemang och vara 
öppna för andras. Vi tar ett gemensamt ansvar för 
verksamheten och dess resultat.
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Balanserad styrning

Metod för ledning och styrning
Gävle kommun och dess bolag tillämpar 
balanserad styrning som modell för led
ning och styrning av verksamheten. 
Den balanserade styrningen är en 
strukturerad metod som omfattar flera 
styrperspektiv för att styra mot och följa 
upp strategiskt viktiga mål för att nå 
den gemensamma visionen.

Syftet med en balanserad styrning är 
att bredda kommunens styrsystem och 
tydliggöra samband som har betydelse 
för kommunens utveckling. Modellen 
skapar förutsättningar för en tydlig 
struktur som underlättar dialog, 
delaktighet och en helhetssyn kring 
den egna organisationens styrning.

Utifrån de kommunövergripande 
målen och övriga riktlinjer beslutar 
nämnderna och bolagen under hösten 

Vision 2025

Perspektiv
Medborgare och kunder,  

medarbetare, hållbart samhälle  
och ekonomi

Kommunfull-
mäktige Kommunplan Årsredovisning

Målnivå 1
Kommunövergripande mål
Indikatorer och målvärden
Uppdrag och ägardirektiv

ÄGARE PLAN UPPFÖLJNING

Verksamhets- 
rapport

Strategi- och 
verksamhetsplan

Nämnd/ 
styrelse

Målnivå 2
Strategiska nämnds- och bolagsmål

Framgångsfaktorer
Indikatorer och målvärden

Månads, och 
tertialrapporter

Styrkort med 
handlingsplan

Förvaltning/
bolag

Målnivå 3
Operativa mål, Framgångsfaktorer

Handlingsplan med aktiviteter
Indikatorer och målvärden

V
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om målen, vilka inarbetas i de egna 
verksamhetsplanerna.

Kommunfullmäktige fastställer med 
utgångspunkt från Vision 2025 kom
munövergripande mål och uppdrag 
enligt modellen för balanserad styr
ning. Den balanserade styrningen i 
Gävle kommunkoncern omfattar fyra 
styrperspektiv. De perspektiv som valts 
är medborgare och kunder, medarbe
tare, hållbart samhälle samt ekonomi.

För att tydliggöra ambitionsnivå och 
inriktningen på målen och för att skapa 
förutsättningar för att mäta att vi är  
på rätt väg kompletteras målen med 
indikatorer. Dessa indikatorer ska 
målsättas över planeringsperioden  
och följs upp i samband med hel och 
delårsrapporteringen.



Perspektiven

Medborgare och kunder
Målen inom detta perspektiv sätter 
medborgaren och kunden i fokus. 
Kommunens nämnder och bolag ska 
leverera den bästa möjliga servicen och 
kvaliteten inom de tjänster, produkter 
och uppdrag som ligger inom kommun
koncernens verksamhetsområde. 
Delaktighet och engagemang från den 
enskilde medborgaren/kunden är 
viktigt i detta perspektiv.

Som svar på att det är efterfrågade 
tjänster och produkter med upplevd hög 
kvalitet görs mätningar genom olika 
typer av medborgar och kundunder
sökningar men även uppföljning på om 
vi uppnår de volymmål vi har satt på 
våra tjänster och produkter. Att kompe
tensnivån är hög bland kommunen 
invånare är av högsta vikt och mäts 
genom att följa upp utbildningsresulta
tet för elever på olika nivåer.

Medarbetare
Målen inom medarbetarperspektivet 
utgår från arbetsgivarens och arbetsta
garens synvinkel. Kommunen ska vara 
en attraktiv arbetsgivare med engage
rade och kompetenta medarbetare som 
tar ansvar i varje situation och med ett 
ledarskap som ger utrymme till indivi
dens och verksamhetens utveckling.

För att få svar på om utvecklingen 
går åt rätt håll och att målen uppfylls 
genomförs bland annat en medarbetar
undersökning med jämna mellanrum. 
Utifrån svaren ska handlingsplaner 
med aktiviteter genomföras för att stän
digt höja lägsta nivån.

Hållbart samhälle
Målen för ett hållbart samhälle utgår 
från att det arbete vi gör inom kom
munkoncernen ska hålla hög kvalitet 
och vara rätt anpassade utifrån upp
ställda krav och förväntningar. Proces
serna ska utvecklas och effektiviseras 
över tiden för att ge de bästa förutsätt
ningarna för ett långsiktigt hållbart 
samhälle.

Områden som är viktiga för hållbar
heten är vår miljö, ett bra boende med 
möjlighet till ett bra kultur och 
fritidsliv, en infrastruktur som anpas
sas till boende och arbete men också för 
att näringslivet ska kunna utvecklas på 
ett sätt som gynnar nya arbetstillfällen. 
Inom området utbildning ska kvaliteten 
inom skolans processer ständigt 
förbättras för att ge de bästa förutsätt
ningarna för ett livslångt lärande. Vård 
och omsorg anpassas efter behoven och 
utvecklas med hög kvalitet. Kommun
koncernens verksamheter ska utvecklas 
med att ständigt ta hänsyn till 
om världs faktorerna och inte bara följa 
ut veck lingen utan också leda den.

För att få svar på om vårt arbete är 
effektivt och håller hög kvalitet görs 
löpande mätningar och analyser av 
resultat, kvalitet och effektivitet som 
också jämförs med omvärlden.

Ekonomi
Målen inom ekonomiperspektivet ska 
säkerställa en långsiktig hushållning 
av skattemedel och andra intäkter, att 
en god ekonomisk balans råder inom 
kommunkoncernen och att verksamhe
ten bedrivs ändamålsenligt och kost
nadseffektivt. En god styrning och 
kontroll är en förutsättning för att ge en 
rättvisande bild av verksamheten.

Uppföljningen inom perspektivet ska 
spegla kostnadseffektiviteten, resultatet 
över tiden, den långsiktiga balansen i 
kommunkoncernen, skuldsättnings
grad och investeringsnivåer.

12 Balanserad styrning



Förvaltningsberättelse
Ett grundläggande syfte med redovisning och finansiell rapportering  
i kommuner är att lämna information som ger en rättvisande bild av 
resultat och ställning. Hur redovisningsskyldigheten ska fullgöras 
regleras av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Ett över-
gripande krav i lagen om kommunal redovisning är att bokföring  
och redovisning ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer  
med god redovisningssed.

Årsredovisningen
Lagens 3:e kapitel tar upp årsredovisningen 
och dess syfte. Årsredovisningen skall 
redogöra för utfallet av verksamheten, 
verk samhetens finansiering och den 
eko  no miska ställningen vid räkenskaps-
årets slut.
Årsredovisningen skall bestå av:
1. en förvaltningsberättelse,
2. en resultaträkning,
3. en balansräkning,
4. en finansieringsanalys, och
5. en sammanställd redovisning som 

omfattar även kommunal verksamhet 
som bedrivs genom annan juridisk 
person.

Resultaträkningen, balansräkningen och 
finansierings analysen får kompletteras med 
upplysningar i noter. Ansvaret för års redo-
vis ningens upprättande har Kommun-
styrelsen. Specifikation till årsredovisningen 
finns upp rättade i bokslutspärmar där varje 
samman dragen post i balansräkningen som 
ingår i årsredo visningen specificeras i en 
särskild förteckning.

Förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsen skall innehålla en 
översikt över utvecklingen av kommunens 
verksamhet.
Upplysningar skall även lämnas om:
1. sådana förhållanden som inte skall 

redovisas i balansräkningen eller 
resultaträkningen men som är viktiga  
för bedömningen av kommunens resultat 
eller ställning,

2. sådana händelser av väsentlig betydelse  
för kommunen som har inträffat under 
räkenskapsåret eller efter dess slut,

3. kommunens förväntade utveckling,
4. väsentliga personalförhållanden,
5. andra förhållanden som är av 

betydelse för styrningen och 
uppföljningen av den kommunala 
verksamheten.

Avsnittet väsentliga personal  för -
hållanden ska särskilt innehålla upp - 
  lys  ningar om de anställdas frånvaro på 
grund av sjukdom under räkenskapsåret. 

En samlad redovisning av kommunens 
investerings verksamhet. En redovisning 
av hur utfallet förhåller sig till den 
budget som fastställts för den löpande 
verksamheten.

Balanskravet
Upplysningar om dels årets resultat efter 
balans kravs justeringar, dels detta 
resultat med justering för för änd ring av 
resultatutjämningsreserven 
(balanskravsresultat).
Balanskravsjusteringar görs genom att 
följande uppgifter inte beaktas vid 
beräkningen av årets resultat:
1. realisationsvinster som inte står i 

överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning,

2. realisationsförluster till följd av 
försäljning som står i överens-
stämmelse med god ekonomisk 
hushållning,

3. orealiserade förluster i värdepapper, 
och

4. återföring av orealiserade förluster  
i värdepapper.

Är resultatet av balanskravsjusteringen 
negativ, ska det i förvaltningsberättelsen 
för det året anges när och på vilket sätt 
man avser att göra den i 8 kap. 5 a § 
kommunallagen (1991:900) föreskrivna 
regleringen av det negativa balans-
kravsresultatet.

Mål och ekonomisk ställning 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en 
utvärdering av om målen och riktlinjerna 
enligt 8 kap. 5 § andra stycket kommunal - 
 lagen (1991:900) har uppnåtts och följts. 
Förvaltningsberättelsen ska även 
inne hålla en utvärdering av kommunens 
ekonomiska ställning. Lag (2012:799).

Sammanställd redovisning
Sådana upplysningar som avses i 
förvaltningsberättelsen skall omfatta 
också sådan kommunal verksamhet som 
bedrivs genom andra juridiska personer 
förutom särskilda upplysningar om 
sjukfrånvaro. 

Särskilda upplysningar om ekonomi 
och verksamhet skall lämnas om sådana 
juridiska personer i vilka kommunen har  
ett betydande inflytande.



Omvärld

Samhällsekonomisk utveckling

Globalt
En inbromsning i världshandeln och den globala 
industriproduktionen har bidragit till att dämpa 
tillväxten i världsekonomin 2015 enligt Konjunkturin
stitutets decemberrapport. Återhämtningen i den 
globala ekonomin har dock fortsatt, om än i en 
långsammare takt. I tillväxtekonomierna har tillväx
ten minskat de senaste åren och 2015 har utvecklingen 
varit än mer dämpad. Under 2015 är återhämtningen i 
OECDländerna inte tillräckligt stark för att uppväga 
inbromsningen i tillväxtländerna. Detta får till följd 
att den globala tillväxten bromsar in till 3,2 procent, 
den svagaste tillväxttakten sedan 2009. Den globala 
tillväxten förstärks något 2016 och 2017, till 3,5 respek
tive 3,7 procent, vilket är i linje med genomsnittet för 
perioden 1990−2014.

I OECDländerna går återhämtningen trögt, och det 
finns fortfarande gott om ledig produktionskapacitet i 
framför allt euroområdet. Svag investeringstillväxt 
och en dämpad produktivitetstillväxt har varit 
utmärkande drag för den tröga återhämtningen. 
Oljepriset är lågt och penningpolitiken bidrar till att 
det internationella ränteläget kommer att vara 
fortsatt lågt de närmaste åren. Förutsättningarna för 
en ytterligare ökad tillväxt i OECDländerna är 
därmed goda, trots att finanspolitiken blir svagt 
åtstramande.

I euroområdet har återhämtningen varit trög de 
senaste två åren, trots betydande hjälp från ett lägre 
oljepris, en svagare euro och en expansiv penningpoli
tik. Trots det låga ränteläget har investeringsutveck
lingen varit svag, vilket till viss del kan bero på en 
ökad osäkerhet om den politiska och ekonomiska 
utvecklingen för unionen. De stora flyktingström
marna till Europa betyder ökade offentliga utgifter de 
närmaste åren. För hela euroområdet är effekten 
förhållandevis liten, men i vissa länder, som Tyskland 
och Österrike är den betydande. I euroområdet har 
hushållens konsumtion drivit återhämtningen 2014 
och 2015. Läget på arbetsmarknaden förbättras 
framöver vilket leder till en fortsatt god konsumtions
utveckling. Samtidigt blir investeringarna en allt 
viktigare drivkraft till euroområdets återhämtning 
2016 och 2017. Den tyska ekonomin är fortsatt stark 
och i stort sett i konjunkturell balans.

Utvecklingen i tillväxtekonomierna fortsätter att 
vara svag och vissa länder, framför allt Brasilien och 
Ryssland, genomlider djupa recessioner. Bidragande 
till den svaga utvecklingen är fallet i råvarupriser. I 
Brasilien pressas ekonomin även av politiska problem 
och en svag finanspolitisk situation med behov av 
åtstramningar. I Kina ökade BNP med 6,9 procent det 
tredje kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i 

fjol, vilket innebär att trenden med successivt svagare 
tillväxt håller i sig. En stark utveckling i tjänstesek
torn har inte kunnat uppväga den svagare utveck
lingen i industrisektorn. Sammantaget blir BNPtill
växten knappt 7 procent 2015 och 6 procent 2017. I 
Indien har utvecklingen däremot varit stark och BNP 
väntas öka 7,5 procent 2016 och 7,3 procent 2017. 
Strukturella reformer och det låga oljepriset bidrar till 
den positiva utvecklingen i Indien.

Styrräntorna är nära noll i de stora OECDländerna. 
En omsvängning i penningpolitiken verkar nu vara 
förestående i vissa länder. USA har signalerat om en 
höjd styrränta den senaste tiden och en höjning 
genomfördes den 16 december 2015. Det var den första 
höjningen sedan 2006. ECB och den japanska central
banken fortsätter dock att bedriva en allt mer expan
siv penningpolitik, med bland annat utökade obliga
tionsköp, för att få fart på återhämtningen och den 
alltför låga inflationen. Den allt mer divergerade 
inriktningen på penningpolitiken har även inneburit 
förändringar i växelkursen mellan dessa områden. 

Sverige
Den svenska ekonomin har varit dämpad under de 
senaste åren men har utvecklats starkt under 2015.  
I fjol beräknades BNP ha ökat med närmare 4 procent 
och i år förväntas tillväxten bli lika hög. Tillväxten är 
högre än genomsnittet för åren 1981–2014 som låg på 
ca 2,1 procent. Den främsta anledningen till denna 
utveckling går att finna i ökat bostadsbyggande och 
offentliga investeringar samt av en kraftigt ökad 
offentlig konsumtion, där inte minst kommunernas 
kostnader beräknas växa snabbt till följd av det stora 
flyktingmottagandet. Sveriges Kommuner och 
Landsting bedömer att kommunernas konsumtion 
ökar med 5,6 procent år 2016, vilket är en ökning som 
vi inte haft sedan 70talet. Kommunernas konsum
tionsökning har till stor del hittills finansierats via 
statliga medel som tillförs under flyktingars asylpe
riod och etableringsperiod efter att uppehållstillstånd 
beviljats. Den stora utmaningen för kommunerna 
inträder när dessa statsbidrag upphör och när de 
nyanlända ska vara etablerade i samhället och på 
arbetsmarknaden. Detta inträffar ca 2‒3,5 år efter att 
uppehållstillståndet har beviljats. Konjunkturinstitu
tet har i sin hållbarhetsrapport för de offentliga 
finanserna i sitt huvudscenario antagit att de nyan
lända successivt kommer i arbete under en tioårspe
riod och når på sikt samma sysselsättning som 
utrikesfödda har idag. På lång sikt är det den stigande 
andelen äldre i befolkningen som är utmaningen för 
de offentliga finanserna.

Flyktinginvandringen innebär att befolkningens 
storlek och sammansättning ändras på sikt när asylsö
kande beviljas uppehållstillstånd och folkbokförs. 
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Befolkningen i Sverige ökade med 1 
procent 2015 och beräknas enligt SCB öka 
med ytterligare 2 procent per år under de 
närmaste åren, vilket är fem gånger så 
mycket som normalt. Åren 2016−2017 
bidrar den ekonomiska politiken och 
befolkningstillväxten till att högkon
junkturen förstärks och att sysselsätt
ningen fortsätter att öka. Antalet 
arbetade timmar förväntas öka med  
2 procent i årstakt under 2016. Arbetslös
heten sjunker gradvis från nuvarande ca 
7,5 procent till 6,5 procent 2017. Arbets
marknaden är dock tudelad. Det är i 
huvudsak bland inrikes födda som 
arbetslösheten minskar. Bland utrikes 
födda har arbetslösheten pendlat kring  
16 procent ända sedan finanskrisen.

Inflationen har varit låg under den 
senaste femårsperioden. En viktig 
faktor har varit den svaga konjunktur
utvecklingen i omvärlden, men även en 
ökad globalisering och konkurrens har 
bidragit till utvecklingen. Löne och 
prisökningarna kan nu förväntas öka 
något. SKL bedömer att inflationen 
mätt med KPIX, uppgår till i genom
snitt 1,0 procent under 2016 för att 
därefter hamna mellan 1,9 till 2,3 
procent 20172019. SKL bedömer vidare 
att löneökningstakten uttryckt som 
timlön kommer att ligga kring 3,2 
procent i år för att därefter successivt 
öka till ca 3,7 procent år 2019. Konjunk
turinstitutet beräknar att löneöknings
takten uppgår till i genomsnitt ca 3,5 
procent per år 20172019.

Den starka tillväxten i den svenska 
ekonomin och den förbättrade syssel
sättningen för med sig att skatteunder
laget nu växer snabbt. I reala termer 
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växer den med närmare 3 procent i år 
vilket är den största ökningen sedan 
förra konjunkturtoppen 2007. Detta bör 
dock ses mot de ökade kostnaderna hos 
kommunerna. En stor del av sysselsätt
ningsökningen sker i den skattefinan
sierade verksamheten.

Vid en närmare analys av skattetill
växten måste hänsyn också tas till den 
kraftiga befolkningstillväxten. Sveriges 
befolkning förväntas enligt SCB:s 
prognos öka från 9,8 miljoner per den 1 
november 2015 till 10,7 miljoner per 1 
november 2019. I absoluta tal är detta en 
ökning med nästan 0,9 miljoner på fyra 
år, eller med närmare nio procent. Gävle 
utgör ungefär 1 procent av Sverige, 
vilket skulle innebära en befolknings
ökning för kommunen med cirka 8 500 
invånare mellan 2015–2019, eller över  
2 000 invånare per år. Detta är en 
utveckling som kommunen inte har  
i planeringsförutsättningarna. En 
berättigad fråga är också om kommu
nen har en bostads och arbetsmarknad 
som möjliggör en sådan tillväxt. 

Genom inkomstutjämningssystemet 
garanteras samtliga svenska kommuner 
115 procent av den genomsnittliga 
skattekraften i riket. En kraftig befolk
ningstillväxt innebär en utspädning av 
inkomstutjämningen uttryckt per 
invånare om befolkningsökningen är 
större än skatteunderlagets tillväxt. 
Detta förväntas vara fallet åren efter 
2017. Slutsatsen blir att det inte går att 
utgå från att den redovisade förbättrade 
skatteunderlagstillväxten för riket 
innebär att de ekonomiska förutsätt
ningar i Gävle har förbättrats på lite 
längre sikt. Med kommunens nuva



rande befolkningstillväxt får kommunen inte en skattetillväxt som 
speglar rikets som helhet. Om kommunen får en ökad befolknings
tillväxt i linje med rikets ökar kommunens kostnader avsevärt i 
förhållande till nuvarande planeringsförutsättningar. De nu fram
tagna preliminära ekonomiska ramarna ger uttryck för att förutsätt
ningarna att uppnå resultat i linje med det finansiella målet är goda 
under åren 2016 och 2017, men att resultatnivåerna åren därefter 
riskerar att falla. 

Sveriges Kommuner och Landsting betonar att den stora osäkerhe
ten i den nu redovisade skatteunderlagsprognosen och den svår
bedömda kostnadsutvecklingen innevarande och kommande år leder 
till slutsatsen att kommunerna bör tänka i termer av marginaler för 
oförutsedda händelser.

Tabell 1. Olika skatte-
underlagsprognoser 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2014–
2019

SKL, feb 3,2 4,9 5,6 5,6 5,2 4,4 32,5

ESV, dec 3,2 5,2 5,2 4,6 4,2 3,8 29,2

SKL, dec/okt 3,2 4,9 5,4 4,4 4,6 4,3 30,0

Reg, sep 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7 3,9 30,3

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Skatteunderlagsprognosen bygger på den samhällsekonomiska bild 
som kan sammanfattas i nedanstående bild.

Tabell 2. Nyckeltal för  
den svenska ekonomin 2015 2016 2017 2018 2019

BNP* 3,6 3,8 3,3 2,4 1,6

Sysselsättning, timmar* 1,0 2,0 2,1 1,2 0,3

Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,9 6,5 6,5 6,7

Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 3,2 3,4 3,6 3,7

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,2 3,4 3,6 3,7

Konsumentpris, KPIX 0,4 1,0 1,7 2,1 1,9

Konsumentpris, KPI 0,0 0,9 2,0 3,4 3,5

Realt skatteunderlag 2,2 2,8 2,4 1,5 1,1

Befolkning 1,1 1,5 1,9 2,2 2,3

*Kalenderkorrigerad utveckling.
Tabell 2 visar procentuell förändring om inte annat anges.

Gävle kommuns utveckling

Kommunens ekonomi
Kommunen och kommunkoncernen har haft en positiv resultatutveck
ling under ett antal år. där de finansiella resultatmåtten uppfyllts för de 
flesta åren. Kommunen och kommunkoncernen har med den beskrivna 
utvecklingen stärkt balansräkningen. Utvecklingen i kommunen har 
varit liknande den som gäller för riket i sin helhet. Årets resultat 2015 
uppgår till 216 (195) mnkr. I årsresultaten ingår ett antal jämförelsestö
rande poster och exklusive dessa uppgår kommunens resultat till 141 
mnkr, jämfört med 136 mnkr 2014 och 43 mnkr 2013. Det bör även 
noteras att kommunen höjde kommunalskatten med 0,75 kr år 2014, 
vilket ger en intäktsförstärkning med drygt 140 mnkr. 

Skatter, statsbidrag och utjämning visar sammantaget ett utfall som 
är 34 mnkr lägre än budget. Nämnderna sammantaget visar överskott 
gentemot budget. Tre nämnder visar 2015 sammantaget ett underskott 
på 10 mnkr vilket är en förbättring jämfört med tidigare år. År 2014 
visade tre nämnder ett underskott på 44 mnkr och 2013 visade fyra 
nämnder sammantaget ett underskott på 54 mnkr. 

Nämndernas budgethållning har förbättrats över tiden och 
bedömningarna inför år 2016 är att nämnderna sammantaget håller 
budget och att kommunen uppnår det finansiella resultatmålet. 
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Situationen för de därpå kommande åren ser dock ut 
att vara osäker. Kommunen och hela kommunkoncer
nen är i ett expansivt investeringsskede. Detta medför 
en långsiktig ökad kostnadsbelastning. Detta gäller i 
första hand investeringar riktade mot den kommunalt 
skattefinansierade verksamheten, då dessa investe
ringar inte ger framtida intäkter och kassaflöden på 
samma sätt som affärsmässiga investeringar. Kom
munernas konsumtionsökning har till stor del hittills 
finansierats via statliga medel som tillförs under 
flyktingars asylperiod och etableringsperiod efter att 
uppehållstillstånd beviljats. Den stora utmaningen för 
kommunerna, och för Gävle kommun, inträder när 
dessa statsbidrag upphör och när de nyanlända ska 
vara etablerade i samhället och på arbetsmarknaden. 
Detta inträffar ca 2–3,5 år efter att uppehållstillstån
det har beviljats. 

 Kommunen har som finansiellt mål att över åren 
uppnå ett årsresultat motsvarande minst 2 procent av 
intäkter från skatter, generella bidrag och utjäm
ningssystem. Detta motsvarar ett positivt årsresultat 
på ca 110–120 mnkr per år under den kommande 
planeringsperioden. Resultatet för år 2015 var mycket 
bra och gav en positiv målavvikelse med 71 mkr. 
Resultatet har bidragit till ökad självfinansiering av 
våra investeringar. En motsvarande lånefinansiering 
har därmed kunnat undvikas. De positiva resultaten 
används också främst för att möjliggöra nyinveste
ringar utan att väsentligt öka kommunkoncernens 
låneskuld. Då kommunen nu ligger på en hög investe
ringsnivå, måste resultaten klart överstiga 2 procent 
för att en självfinansiering av investeringar riktade 
mot den skattefinansierade verksamheten ska uppnås. 
En fullständig självfinansiering med de investerings
behov som nu finns både i form av reinvesteringar och 
nyinvesteringsbehov till följd av ökade volymer är inte 
realistisk. Alternativ finansiering utöver upplåning är 
ökade försäljningsinkomster eller att hitta andra 
finansieringsformer. 

Med de nu preliminära framräknade ramarna 
klarar inte kommunen resultatmålen fullt ut sett över 
planeringsperioden 2017–2020. Det är främst år 
2019–2020 som ligger med mycket svaga resultat. Det 
bör dock betonas att prognosen för dessa år är ytterst 
osäker både vad gäller skatteintäkternas utveckling 
och kostnadsläget. Nuvarande scenario är att kommu
nen inom ca 2–3 år kommer att se väsentligt försäm
rade förutsättningar att bibehålla resultatnivåer 
enligt de finansiella målsättningarna och bör över
väga att inför kommande år ha marginaler att möta 
ett ökat demografiskt tryck. Det är viktigt att nog
grant följa utvecklingen och i tid vidta nödvändiga 
åtgärder för att undvika drastiska och kortsiktiga 
åtgärder om några år. Det är därmed också nödvändigt 
att samtliga nämnder klarar att effektivisera i verk
samheten för att mildra effekterna av kostnadstryck 
från ett ökat behov av välfärdstjänster.

Kommunens finansiella målsättning att samtliga 
investeringar ska vara egenfinansierade sett över en 
femårsperiod nås inte under den kommande plane
ringsperioden. Självfinansieringsgraden för åren 
2016–2020 beräknas sammantaget med framräknade 
preliminära ramar hamna kring ca 59 procent. 
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Då kommunkoncernens soliditet, efter korrigering 
av pensionsåtagande redovisad som ansvarsförbin
delse, ligger kring 20 procent, bör förutsättningar 
finnas att bibehålla detta soliditetstal trots den höga 
investeringsvolymen. 

Utbildning
Högskolan i Gävle har cirka 13000 studenter och 
erbjuder ett 40tal utbildningsprogram och påbygg
nadsutbildningar. 400 kurser finns inom humaniora, 
samhälls och naturvetenskap samt teknik. Här 
utbildas bland annat sjuksköterskor, socionomer, 
ingenjörer, lantmätare, ekonomer, kommunikatörer, 
personalvetare, förskole, grundskole och gymnasie
lärare samt hälsopedagoger. Högskolan har snabbare 
än de mer traditionella universiteten och högskolorna 
anpassat utbildningarna till marknadens krav. Inom 
distansutbildning är Högskolan i Gävle ett av de 
ledande lärosätena. Det stora utbudet av distanskurser 
och ITstöd gör att studenter kan bo på hemorten och 
ändå bedriva akademiska studier. Antalet medarbe
tare uppgår till 650.

Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är 
Högskolans övergripande forskningsprofiler. Viktiga 
delar inom denna är Samhällsbyggnad, men inrikt
ning mot byggd miljö, samt Belastningsskador, med 
syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. 

Med syfte att bidra till tillväxt och en hållbar 
utveckling samverkar Högskolan med företag, kom
muner, myndigheter, organisationer och andra 
aktörer i regionen. Samverkan sker ofta i olika cen
trumbildningar, projekt och nätverk.

Arbetsmarknad
I december 2015 var 5 919 personer i åldersgruppen 
16–64 år öppet arbetslösa eller i program med aktivi
tetsstöd. Det innebär en minskning med 63 personer 
eller 1,1 procent jämfört med motsvarande period 
föregående år. Arbetslösheten uppgick till 12,0 procent 
av den registerbaserade arbetskraften i kommunen, 
vilket är högre än i riket (8,0 procent). Arbetslösheten 
var högre hos männen (12,8 procent) jämfört med 
kvinnorna (11,2 procent). 

Ungdomsarbetslösheten i kommunen har minskat 
under året med 1,1 procentenheter, men är fortfarande 
besvärande hög (21,3 procent). Arbetslösheten hos 
utrikesfödda är oförändrad och uppgick i december till 
36,0 procent, att jämföra med 21,1 procent i riket.

Kommunikationer
Gävle växer och befolkningen kommer sannolikt att 
överstiga 100 000 invånare under första halvåret  
2017. Samtidigt minskar arbetstillfällena i traditio
nell industriproduktion och ersätts med arbeten i 
andra mera tjänstebaserade näringar på arbetsmark
naden.

Det lokala utbudet av lediga jobb bedöms inte öka  
i motsvarande takt som folkökningen. Det innebär att 
det är nödvändigt, och att det finns stora möjligheter 
i, att tätare koppla samman ett växande Gävle med 
Stockholm/Mälardalen och regionen i övrigt. Gävle  
har goda strukturella förutsättningar i form av 
motorvägar, järnvägar och bredband.



Genom förbättrade pendlingsmöjligheter med miljövänliga trafik
slag och fordon och effektiv elektronisk kommunikation kan Gävle 
ingå i och bidra till ett större funktionsområde för boende, arbete och 
studier med mera.

Under 2010 inleddes en serie viktiga utbyggnader och infra
struktur investeringar. Järnväg från hamnen ansluter till Bergslags
banan, Ostkustbanan och Norra Stambanan. Vägför bindelse finns 
till närliggande E4 och E16 samt övriga riksvägar. Hamnen är sedan 
många år utpekad som riksintresse och har en strategisk betydelse 
för näringslivet i hela Mellansverige.

Med bättre infrastruktur kopplas Gävles företag och Gävle Hamn 
samman med ett av Europas större logistikområden vid Arlanda, 
vilket skapar utvecklingsmöjligheter. 

Bostadsbyggnation
Gävle kommun planerar för 111 000 invånare år 2030, vilket innebär 
en genomsnittlig årlig folkökning med drygt 800 personer per år. 
Kopplat till folkökningen ökar behovet av nya bostäder, samtidigt 
som befintliga bostäder ska underhållas och utvecklas.

Byggnationen av bostäder har kommit igång i Gävle. Under 
perioden 2011–2015 har i genomsnitt 203 bostäder färdigställts per  
år, att jämföra med endast 146 bostäder per år i genomsnitt under 
perioden 2001 –2010. 

Tendensen är ökande. Enligt bearbetad bygglovsdata har  
468 bostäder färdigställts under 2015, varav 110 i särskilt boende.  
Samtidigt har 425 bostäder påbörjats och antalet beviljade bygglov  
för nybyggnation har ökat. 

Befolkningsökning
Folkmängden i kommunen uppgick till 98 877 invånare den 31 
december 2015, vilket innebär en folkökning med 563 personer 
jämfört med årsskiftet 2014/2015. Det är en mindre ökning än 
föregående års rekordökning (+1 078). Folkökningen i Gävle kommun 
förklaras främst av positiva flyttnetton mot utlandet och det egna 
länet. Vidare har stort positivt födelseöverskott bidragit till folkök
ningen i kommunen.

Av rikets 290 kommuner ökade 239 stycken i folkmängd. Av dessa 
hade 44 kommuner en större antalsmässig folkökning än Gävle. 
Kommunen är den 16:e största kommunen bland rikets kommuner.

Med utbyggda kommunikationer skapas utökade möjligheter till 
bland annat pendling. Utbytet mellan Stockholmsregionen och dess 
omland har ökat kraftigt över tid. Det gäller inte minst Gävle
regionen (Gästrikland och Älvkarleby kommun), som svarat för den 
största relativa ökningen i pendling till Stockholmsregionen sedan 
millennie skiftet.

Gävleregionen ökade med 1 256 invånare, vilket är en mindre 
ökning jämfört med föregående år (+1 598). Samtliga kommuner i 
regionen ökade. De övriga arbetsmarknadsregionerna i länet ökade 
med 692 invånare och sammantaget ökade länet med 1 824 invånare.

Totalt föddes 1 149 barn under 2015, vilket är lika många som 
föregående år. Antalet dödsfall under aktuell period var 938. Därmed 
uppgick födelseöverskottet till +211 (+234 år 2014).

Under år 2015 flyttade 4 734 personer till Gävle och 4 388 personer 
från Gävle, vilket innebär ett flyttningsnetto med +346. Flyttnings
nettot blev därmed lägre än föregående års netto på +829.

Kommunen har ett fortsatt positivt flyttningsnetto gentemot 
övriga kommuner i länet (+214). Inflyttarna från övriga län i riket var 
dock färre än motsvarande utflyttare (netto 183). Antalet inflyttare 
från utlandet (immigranter) var betydligt fler än antalet utflyttare 
(emigranter) (+315).
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Kommunövergripande mål
Översikt 

Teckenförklaring
■ = Mål ej uppnått
◆ = Mål delvis uppnått
● = Mål uppnått

Medborgare och kunder

◆
Medborgarna har stort förtroende för den kommunala 
verksamheten.

◆
Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och 
anpassas till arbetsmarknadens behov och samhällets 
utveckling.

◆
Gävle uppfattas som tryggt, välskött och tillgängligt, där 
medborgarna har en god folkhälsa och ges möjlighet till 
delaktighet och engagemang.

Medarbetare

●
Framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar 
ansvar, har handlingsutrymme och är medskapande.

● Ett inspirerande och utvecklande ledarskap.

◆ Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner.

Ekonomi

●
Kommunkoncernens verksamheter bedrivs 
kostnadseffektivt och nyttjar befintliga resurser på ett 
optimalt sätt.

●
Årets resultat exklusive realisationsvinster/förluster ska 
under planeringsperioden i genomsnitt uppgå till minst 
2 procent av skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämning.

●
Kommunkoncernen ska eftersträva en långsiktig tillväxt 
i balans och det övergripande målet är att bibehålla 
kommunkoncernens soliditet.

◆
Nettoinvesteringar, inklusive investeringar hos 
kommunala bolag, riktade mot kommunens 
självfinansierade verksamhet bör till 100 procent vara 
självfinansierad sett över en femårsperiod.

Hållbart samhälle

◆ Gävle har en hållbar tillväxt.

◆
Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar 
för företagande i kommunen.

◆
Gävle kommun bidrar till att skapa förutsättningar för 
ett aktivt liv och en stimulerande fritid för invånarna.

◆
Bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och 
vatten samt ett förstärkande av den biologiska 
mångfalden.

◆
Genom utvecklade och effektiva processer, där kvalitet 
värderas högt, skapas samhälle med bra livskvalitet.



Medborgare och kunder
Måluppfyllelse

Kommunövergripande mål

◆ Medborgarna har stort förtroende  
för den kommunala verksamheten.

Kommunens verksamheter
Målet bedöms som delvis uppnått. Alltfler talar väl om 
Gävle. Flera olika mätningar visar att alltfler Gävlebor 
rekommenderar Gävle som en plats att leva och på bo 
till sina vänner. Samma sak gäller företagare som i 
större utsträckning än tidigare bedömer Gävle som 
"ett säkert val" för företagande.

Kundtjänsten bibehåller sina genomgående mycket 
goda betyg, trots en markant ökning av antalet 
samtal. Totalt hanteras cirka 600 000 samtal varje år. 
Utvecklingen av kundtjänsten har fortsatt enligt plan 
och under året har alla förvaltningar infört svarsgrup
per som en del av kundtjänsten. De flesta är anslutna 
till det gemensamma ärendesystemet, och de som 
återstår ansluts under 2016. Cirka 90 000 ärenden 
hanterades i systemet under förra året. Med systemet 
går det att mäta hur långa svarstiderna är, var i 
organisationen fortsatt utveckling måste ske och  
i vilken grad Gävleborna får svar på sina frågor eller 
kommer i kontakt med rätt person. Funktionen 
Bemötandeombudsman är införd.

Kommunen har utvecklat sin närvaro i sociala medier 
och har totalt cirka 16 000 följare på Facebook. Det är en 
del av arbetet med att anpassa kommunikationen efter 
medborgarnas villkor. Gävleborna fortsätter engagera sig  
i att dela med sig av sin vardag via kommunens 
Instagramkonto, som nu är i rikstoppen i antalet följare. 
En ny kanal – videobrevet Gilla Gävle – har startats för att 
nå ut med framförallt inspirerande exempel med enkelt 
tilltal för företagare och besöksnäring.

Upphandling och införande av en ny etjänsteplatt
form är avslutad. En prioriteringslista har tagits fram 
för vilka etjänster som ska byggas, där bygglov och 
skolval är högt prioriterat. Som en följd av det har en 
ny servicewebb utvecklats som en del av gavle.se.

Under 2015 var det premiär för kommunens 
Näringslivsfrukostar, frukostar med plats för goda och 
inspirerande exempel, debatt och dialog, samt det 
nyinrättade hederpriset ”Bra gjort för Gävle”. Närmare 
800 personer har deltagit på frukostarna.

Samarbetet inom "Helt Enkelt Gävle" för att säkra 
enkla, snabba och effektiva myndighetskontakter går 
som planerat och fortsätter med bland annat upp
byggnaden av företagsservice för företagare. Företags
service innebär samordnade möten med verksamhets
representanter och företagare vilket har mottagits 
positivt av näringslivet. Serviceåtaganden har arbetats 
fram inom olika verksamhetsområden på Samhälls
byggnad för att klargöra för kunden vilken service 
förvaltningen erbjuder.
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Teckenförklaring
■ = Mål ej uppnått
◆ = Mål delvis uppnått
● = Mål uppnått

Inom Socialtjänsten pågår ett förvaltningsöver
gripande utvecklingsarbete. Syftet är att ta fram 
förslag på hur förvaltningen ska formas för att bedriva 
verksamhet med god kvalitet utifrån fastställda mål 
och tilldelade ekonomiska ramar. Näringslivsenheten 
arbetar aktivt med undersökningar och utvärderingar 
i olika former.

I verksamhetsplanen för Omvårdnad Gävle finns 
målet att Omvårdnadsnämnden ska ha nöjda kunder. 
Förvaltningen har på uppdrag av Omvårdnads
nämnden påbörjat genomförandet av mer kontinuer
liga kundnöjdhetsundersökningar i vardagen för att  
i framtiden, med innovativa lösningar/vägar som ett 
ITstöd eller en ny Etjänst, frekvent kunna mäta och  
ta reda på hur nöjda våra kunder är samt vad kun
derna har för idéer och åsikter.

Gävle Energi ska ge sina kunder en fortsatt hög 
tillgänglighet på produkter och tjänster samt god 
service. För att utvecklas som energibolag med konkur
renskraftiga erbjudanden till regionens invånare och 
näringsliv är det viktigt att förbli en aktör som aktivt 
deltar i marknadens och samhällets utveckling och 
tillgodoser kundernas ökande behov och krav.

Delaktighet och dialog i de olika planeringsproces
ser som pågår i kommunen har fortsatt hög prioritet. 
Många möten och aktiviteter har planerats för 
samrådsprocessen runt översiktsplanen. Kultur  
& fritid har haft dialog om bland annat bibliotekets 
framtid och om läsning.

Analys av indikatorerna
Nöjdregionindex mäter hur medborgarna ser på 
Gävle kommun som en plats att leva och bo på. Utfallet 
för 2015 är på indexskalan 57 vilket är oförändrat sedan 
förra mätningen 2014. Bra områden för Gävle är i 
jämförelse med andra större kommuner, kommunika
tioner, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter. 
Förbättringsområden ligger främst inom bostäder, 
trygghet och arbetsmöjligheter.

Nöjdmedborgarindex mäter hur medborgarna ser 
på kommunens verksamheter. Utfallet för 2015 är 
index 52 vilket är en ökning med en enhet sedan 2014. 
Bra områden för Gävle är i jämförelse med andra större 
kommuner gymnasieskolan och kultur. Områden där 
Gävle ligger lågt i mätningen är förskola, grundskola, 
äldreomsorg, stöd för utsatta personer och gator och 
vägar.

Indikator Utfall
2014

Utfall
2015

Mål-
värde

1 Nöjd regionindex index 57 index 57 ◆ index 
60

2 Nöjd medborgarindex index 51 index 52 ◆ index 
54



◆ Kompetensnivån hos kommunens befolkning  
höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov  

och samhällets utveckling. 

Kommunens verksamheter
Målet bedöms som delvis uppnått.

Utvecklingsarbeten för att öka resultaten i skolan 
pågår inom flera förvaltningar, bland annat genom en 
stimulerade och lärande miljö i förskolan och genom 
ökad personaltäthet och kvalitet i fritidshemmen. 
Grundskolans resultat behöver förbättras, vilket bland 
annat sker genom utvecklat kollegialt arbete som till 
exempel innefattar utvecklad uppföljning och analys 
kopplad till åtgärder. Gymnasieskolans resultat 
behöver också utvecklas gentemot riket. Även här sker 
fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbe
tet. Utbildning Gävle och Socialtjänst Gävle samarbe
tar kring grundskoleelever i utsatta situationer inom 
"SAX" och "Skolfam". Målsättningen är att eleverna ska 
få godkända betyg, att undvika exkludering och 
minska antalet vårddygn. Att matcha behov av 
kompetens/utbildning och erbjuda adekvat utbildning 
är en av Näringsliv & Arbetsmarknads viktigaste 
uppgifter. Vuxenutbildningen samverkar inom olika 
nätverk och med olika aktörer för att fånga upp vilka 
kompetenser som behövs för anställningsbarhet.  
Lokalt kompetenscentrum, ett samverkansforum för 
att utveckla och stärka kompetensförsörjningen i 
Gävle, är en viktig del för det lokala arbetslivet. 
Resultat i Småföretagarbarometern visar att till
gången på lämplig arbetskraft är tillfredsställande.

Kommunledningskontoret har ett nära samarbete 
med studentkåren på Högskolan för att synliggöra 
Gävle som attraktiv studentstad. Tillsammans med 
Utbildning Gävle har ett utvecklingsarbete rörande IT 
i skolverksamheten bedrivits samt en ständig dialog  
om hur kompetensnivån bör mätas och följas upp.
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Analys av indikatorerna
Utbildningsnivån för eftergymnasial utbildning har 
höjts något och trenden fortsätter förmodligen, 
bedömningen är att målet uppnås. Däremot nås inte 
målet för andelen med gymnasieutbildning, en 
översyn av målvärdet kan behövas.

Betygsresultaten i grundskolan har sjunkit jämfört 
med föregående år (preliminär statistik), det gäller 
både andelen som är behöriga till gymnasieskolan (83 
procent) och andelen som nått kravnivåerna i alla 
ämnen (71 procent). Skillnaderna i resultat har ökat 
mellan skolor och inom skolor. Medelmeritvärdet hos 
den tiondel elever med de högsta betygen har ökat 
samtidigt som värdet har minskat för den tiondel med 
de lägsta betygen. Det är framför allt en negativ 
utveckling för skolor med en hög andel elever med kort 
studiebakgrund i Sverige som påverkat resultaten. 
Andelen elever med gymnasieexamen har minskat 
jämfört med föregående läsår, på yrkesprogrammen 
från 88 till 84 procent och på de högskoleförberedande 
programmen från 93 till 89 procent. 26 procent av 
eleverna på yrkesprogrammen har högskolebehörig
het, en marginell minskning jämfört med föregående 
år. Motsvarande resultat för kommunala skolor i riket 
är högre än i Gävle. För de kommunala skolorna har 
andelen elever som slutfört gymnasieskolan inom 3 år 
ökat från 69,3 procent läsåret 2013/14 till 75,5 procent 
läsåret 2014/15, en förbättring med 6,3 procentenheter. 
Resultatet för 2015 är bättre än i riket.

Andelen elever som är etablerade på arbetsmarkna
den eller studerar två år efter avslutad gymnasieskola 
är betydligt under riket. Det är framför allt elever från 
yrkesprogrammen som varken studerar eller arbetar. 
Utvecklingen av arbetsmarknaden påverkar förutsätt
ningarna och bedömningen är att målet inte nås.
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Indikator Utfall
2014

Utfall
2015

Mål-
värde

1 Andel av befolkningen med minst 
gymnasial utbildning 62 % – 70 %

2 Andel av befolkningen med minst treårig 
eftergymnasial utbildning 23 % – 23 %

3 Andel elever i åk. 9 som uppnått 
kravnivåerna i alla ämnen 74 % 71 % ■ 76 %

4 Andel elever som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter 
avslutad gymnasieutbildning

62,2 % 60 % ■ 66 %

Anm: Utfall för indikator 1 och 2 presenteras i april 2016.

◆ Gävle uppfattas som tryggt, välskött och tillgängligt, där 
medborgarna har en god folkhälsa och ges möjlighet till 

delaktighet och engagemang. 

Kommunens verksamheter
Målet bedöms som delvis uppnått.

För ett mer samlat grepp av de kommunövergripande styrdoku
menten som styr mot social hållbarhet beslutade Kommunstyrelsen  
i augusti att arbeta fram ett program för social hållbarhet för Gävle 
kommunkoncern. Arbetet påbörjades i december. En särskild hand
lingsplan för integration är påbörjad och kommer att utarbetas för 
2016. Gävle kommun har anslutit sig till det nationella nätverket mot 
rasism och diskriminering och nätverket för romsk inkludering. Dia
logmöten med nationella minoriteter har genomförts. Inom projek
tet våld i nära relationer har ett stöd och utbildningsmaterial för 
chefer tagits fram och utbildningar genomförts under hösten.

Ett flertal projekt med finansiering från bostadssociala medel har 
beslutats, alla i syfte att öka social sammanhållning och integration. 
Projekten har anknytning till ett flertal stadsdelar och de specifika 
problem/möjligheter som finns där, men vissa riktar sig även mot 
särskilda grupper, exempelvis personer som har beslut enligt LSS. 
Gävle kommun kommer även fortsättningsvis att delta i Partnerskapet 
för barnets rättigheter i praktiken 2016–2019. I samarbetet inom En 
Bra Start pågår en mängd aktiviteter både vad gäller ledarskapsaka
demi, lek och aktiviteter samt första jobbet. Barnkonventionens dag 
genomfördes 18 november och Gävles alla elever i årskurs 3 till 6, ca 4 
000, deltog med sina lärare. Temat var artikel 31 alla barns rätt till lek, 
vila och fritid samt artikel 28 alla barns rätt till utbildning. Dagen fira
des med att slå världsrekord i matematik och numer finns stolta barn 
från Gävles skolor med i Guinness Rekordbok.

Arbetet med de lokala trygghetsråden kommer att ses över, men 
arbetet har försenats. En översyn och eventuell samordning av uppdrag 
för 2016 gällande utvecklingsprojekt i kommunens ytterområden behöver 
göras. Kommunstyrelsen har fastställt en ny risk och sårbarhetsanalys.

Den samlade bedömningen från Utbildning Gävle är att målet om att 
förvaltningens verksamheter har en god lärandemiljö delvis uppnås. 
Förskolan: Index för trygghet och lärande miljö har ökat från föregående år 
och når målvärdet. Grundskolan/grundsärskolan: Index för lärandemiljön 
i grundskolan har sjunkit från föregående år och når inte målvärdet för 
2015. Resultaten från elev och föräldraenkäter visar försämringar i 
upplevelsen av arbetsro i grundskolan från föregående år. Resultatet från 
Skolinspektionen visar att Gävle ligger något sämre än riket. Systematiskt 
arbete med värdegrund och arbetsro påverkar kunskapsresultaten, därför 
är det ett viktigt utvecklingsområde för skolorna. Resultatet från kartlägg
ningar i samband med Gävlemodellen visar att det finns en lägre andel 
mobbade elever i Gävle än motsvarande uppgift för riket. Flera skolor 
framhåller arbetet med Gävlemodellen som en framgångsfaktor i arbetet 
med att främja trygghet och motverka kränkningar. Även Skolinspektio
nen framhåller arbetet med Gävlemodellen som en styrka. Gymnasiet/
gymnasiesärskolan: index för lärandemiljö tas fram för första gången och 
kan därför inte jämföras med tidigare år. Resultatet från Skolinspektio
nens enkät visar att eleverna upplever studieron ungefär lika som i riket.
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Socialnämnden redovisar att utifrån den förstudie 
som gjordes 2014 rörande införande av etjänst för ansö
kan om försörjningsstöd och det fortsatta arbetet under 
2015 så är de tekniska förutsättningarna klara och 
etjänsten beräknas kunna sjösättas under första 
halvåret 2016. En implementering av det ITbaserade 
systemet för kundtjänst, Artvise, har påbörjats med 
verksamheten Försörjningsstöd och dess svarsgrupp 
under november månad. Ställningstagande kring 
framtida omfattning av kvällsöppet (flexiblare tider för 
mottagning av förvaltningens klienter/besökare) 
kommer att göras under 2016.

Målvärdet för indikatorerna kopplade till genomför
ande av handlingsplaner bedöms vara delvis uppfyllda. 
Detta arbete fullföljs under 2016 i den nya organisatio
nen och i respektive verksamhets nya lokaler efter att 
beslutade lokalomflyttningar genomförts under första 
halvåret. Ett målmedvetet arbete har genomförts under 
året för att kunna erbjuda familjehemsvård i egen regi  
i större utsträckning. Detta arbete har inneburit att 
tjänsteköpen i konsulentstödd familjehemsvård har 
minskat (ensamkommande barn ingår ej i indikatorn 
och dess målvärde). 81 procent av placerade i samhälls
vård under uppväxten klarar eget boende och målvärdet 
för året är uppfyllt.

Överförmyndarenheten har under året arbetat med 
att utveckla nya arbetssätt och rutiner vilket resulterat 
i ökad effektivitet och högre service inom de områden 
som man valt att prioritera. Detta har i sin tur resulte
rat i kortare handläggningstider inom vissa områden.

AB Gavlegårdarna redovisar att de inte riktigt når 
upp till målvärdena för tre av indikatorerna, men det 
samlade resultatet för kundundersökningen är ändock 
tillfredsställande. Trygghet och utemiljö är två fokus
områden för det kommande året och lyckas bolaget i sitt 
fortsatta utvecklingsarbete inom dessa områden 
kommer också Serviceindex att lyfta.

Gävle Hamn redovisar att arbetet med framtagning  
av en ny strategisk underhållsplan har pågått under 
2015, arbetet har dock försenats lite på grund av brist  
på resurser. Bedömningen är att dessa skall vara 

kompletta under T1 2016. Parallellt med framtag
ningen av underhållsplanerna har även bolaget skapat 
en under hållsstrategi. Gällande det strategiska målet 
för till gänglig magasinskapacitet så uppnås målet 
vilket innebär att i princip allt ledigt utrymme i 
magasinen är uthyrt. 

Analys av indikatorerna
Mätningen av trygghet sjunker i jämförelse med 
tidigare år och får i mätningen index 49, vilket är 
betydligt lägre i jämförelsen med större städer som 
har ett utfall på index 57. Trygghet bedöms utifrån hur 
säker du känner dig att vistas utomhus på kvällar och 
nätter, mot hot, rån och misshandel samt inbrott i 
hemmet.

Ohälso och sjukpenningtalet pekar mot en fortsatt 
ökad sjukfrånvaro. Samtidigt uppvisar båda måtten en 
avtagande ökningstakt. Enligt senaste prognosen från 
Försäkringskassan kommer talet att fortsätta öka i svag 
takt till och med 2017 för att sedan stabiliseras på en 
nivå runt 29 nettodagar för riket. För Gävle kommun 
ligger antalet dagar för kvinnor på 32,2 och för män 21,0 
och det samlade på 26,5 dagar.

Nöjdinflytandeindex mäter hur medborgarna ser 
på sitt inflytande i kommunen. Utfallet av mätningen 
är för 2015 index 35 vilket är samma låga utfall som 
2014. Det är också betydligt lägre än andra jämförbara 
kommuner. De områden som mäts är kontakt, informa
tion, påverkan och förtroende, och för de två först
nämnda är betygen godkända, medan betygen för 
förtroende och påverkan är underkända.

Indikator Utfall
2014

Utfall
2015

Mål-
värde

1 Trygghetsindex index 50 index 49 ■ index 
53

2 Ohälsotal 25,7 dagar 26,5 dagar ■
max 
24,7 

dagar

3 Nöjd inflytandeindex index 35 index 35 ■ index 
38



Medarbetare
Måluppfyllelse

Kommunövergripande mål

● Framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar ansvar,  
har handlingsutrymme och är medskapande.

Kommunens verksamheter
Målet bedöms som uppnått. Utifrån elva rapporterade mål från 
nämnder och bolag som stödjer det övergripande målet redovisar  
36 procent grönt, 55 procent gult och 9 procent rött. Målets båda 
indika torer har överträffat sina målvärden vilket påverkar den totala 
måluppfyllelsen.

Under året har förmånen Personalstöd tillkommit. Tjänsten omfat
tar samtliga medarbetare inom kommunen och ger en möjlighet att få 
professionell hjälp med såväl arbetsrelaterade som privata problemställ
ningar inom ekonomi, psykologi och juridik. Stödet finns tillgängligt 
via telefon dygnet runt, året om och medarbetaren är anonym. Perso
nalstödet är ett komplement till företagshälsovården och syftet är att 
stärka och stödja medarbetarna i sin egen livssituation.

Livs och Karriärutvecklingsprogrammet har utvecklats under 
året. Det är en strukturerad metod där medarbetaren, tillsammans 
med en handledare, får en möjlighet att staka ut färdriktningen för 
arbetslivet, identifiera egna styrkor och svagheter samt reflektera 
över sin egen situation och framtid. Målgruppen för programmet är 
medarbetare som bland annat funderar över sin arbetsroll, önskar få 
en utvecklingsplan för de närmsta åren och/eller vill få en ökad 
självkännedom.

Arbete har även fortsatt med att möta utmaningarna kring 
rekrytering och kompetensförsörjning. Bland annat genomfördes, för 
femte gången, traineeprogrammet Trainee Södra Norrland. Pro
grammet är en betydelsefull del i kommunens långsiktiga kompe
tensförsörjning och fortsätter ge positiva resultat. Gävle kommun har 
under året även skapat och implementerat en gemensam plattform 
för arbetsgivarvarumärket kallat Gör Gävle. Genom ett starkt och 
enhetligt arbetsgivarvarumärke ökar möjligheterna att attrahera 
nya medarbetare med rätt kompetens. Under året deltog kommunen 
även i Universums undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. Gävle 
kommun nådde plats 58 av 103 och fick den bästa placeringen av de 
kommuner som deltog i undersökningen.

Gällande personalstrukturen har antal årsarbetare i Gävle 
kommun ökat något under året och uppgår vid årsskiftet till 6 510  
(6 385), antal anställda har ökat till 6773 (6 640). Könsfördelningen är 
dock näst intill oförändrad jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron för kommunen fortsätter att öka och mäter vid 
årets slut 6,8 (6,3) procent. Såväl den totala sjukfrånvaron som 
långtidssjukfrånvaron har ökat, för både kvinnor och män samt i alla 
åldersintervall. Under våren genomfördes ett uppföljningsarbete av 
sjukfrånvaron som omfattade statistik och dialogmöten med 
HRfunktionen på samtliga förvaltningar. Arbetet visade att Gävle 
kommun har god kontroll över sjukfrånvaron, arbetar efter gällande 
rehabiliteringsriktlinjer och har ett gott samarbete med Företags
hälsan. Arbetet visade även att en stor del av sjukfrånvaron är 
stressrelaterad och kopplad till medarbetares privatliv. Det ställer 
andra krav på kommunen som arbetsgivare i rehabilitering och det 
främjande arbetet.
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Teckenförklaring
■ = Mål ej uppnått
◆ = Mål delvis uppnått
● = Mål uppnått

Medarbetare
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Medarbetare i  
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Obligatorisk sjukredovisning  
för Gävle kommun, % 2015 2014 2013

Total sjukfrånvaro* 6,8 6,3 5,8

– varav långtidssjukfrånvaro** 37,0 35,0 32,6

Sjukfrånvaro för kvinnor 7,4 7,0 6,5

Sjukfrånvaro för män 4,4 3,9 3,5

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 5,9 5,5 4,6

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år 6,4 6,1 5,5

Sjukfrånvaro i åldergruppen 50 år eller äldre 7,3 6,8 6,4

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl 
tillsvidare- som visstidsanställda.
**Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 
60 dagar eller mer. 

Analys av indikatorerna
Under mars månad genomfördes medarbetarundersökningen i Gävle 
kommun. Undersökningen är ett ledningsverktyg och bygger på 
forskning som fokuserar på att hitta samband mellan förutsätt
ningar på arbetsplatsen och resultatutveckling. Resultatet av 
medarbetarundersökningen beskriver ett nuläge av arbetsplatsens 
styrkor, utvecklingsområden och en prognos över framtida presta
tionsnivå. Svarsfrekvensen nådde i år en rekordnivå på 87 (84) procent 
av kommunens medarbetare. Det innebär att resultatet kan ses som 
ett mycket tillförlitligt underlag i arbetet med arbetsmiljöfrågor och 
verksamhetsutveckling. Det visar även på ett stort engagemang från 
medarbetarna. Årets kommunövergripande resultat visade på en 
förbättring av undersökningens alla områden. Det sammantagna 
indexet för medarbetarundersökningen, kallat Prestationsindex, 
återfinns som en av indikatorerna till Gävle kommuns mål för 
framgångsrika medarbetare. I och med undersökningens förbättrade 
resultat visar även indikatorn på ett ökat utfall jämfört med tidigare 
mätning 73 (70). Även målets andra indikator, kallat Hållbart medar
betarengagemang (HME), mäts genom medarbetarunderökningen 
och visar på en positiv trend 81 (79). Genom undersökningen kart
läggs områden för åtgärder och utveckling men även områden där 
aktiviteter genomförs för att bibehålla goda resultat. Samtliga 
förvaltningar har under året arbetat aktivt med framtagande av 
handlingsplaner enligt medarbetarundersökningens resultat, ett 
arbete som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Företags
hälsan finns att anlita som stöd.

Indikator Utfall
2014*

Utfall
2015

Mål- 
värde

1 Prestationsnivå MAU Index 73 ● Index 73

2 Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) Index 81 ● Index 80

* Ingen mätning gjordes 2014, därför redovisas inget jämförelsevärde.
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Ett inspirerande och utvecklande ledarskap. 

Kommunens verksamheter
Målet bedöms som uppnått. Utifrån sex rapporterade mål från 
nämnder och bolag som stödjer det övergripande målet redovisar 100 
procent gult. Målets indikator har nått sitt målvärde på kommun
övergripande nivå, men inte till fullo inom vissa förvaltningar och 
bolag.

Under året utsågs, för första gången, Årets chef. Genom utmärkel
sen vill Gävle kommun som arbetsgivare lyfta fram goda förebilder 
bland chefer i organisationen och skapa stolthet. Medarbetare fick 
nominera chefer till en jury som sedan utsåg vinnaren. Vinnaren 
presenterades på den årliga Chefsdagen i september då kommun
koncernens samtliga chefer träffas för kompetensutveckling och 
dialog. Årets tema för chefsdagen var social hållbarhet.

Likt könsfördelningen för samtliga medarbetare är köns  
för delningen bland cheferna relativt oförändrad jämfört med 
föregående år.

Analys av indikatorerna
Årets resultat av medarbetarundersökningen visade en förbättring 
jämfört med tidigare mätning inom området ledarskap. Indikato
rerna för målet, Ledarskap och Återkoppling, är båda kopplade till 
medarbetarundersökningen och visar på tydligt ökade utfall. 
Indikatorn Ledarskap passerade även det, från forskning, validerade 
riktvärdet för ett väl fungerande ledarskap. Resultatet är mycket 
glädjande då föregående undersökning visade på utvecklingspoten
tial inom området. Det signalerar att chefer inom Gävle kommun är 
tydliga i sitt ledarskap och kan kommunicera till medarbetarna vad 
som förväntas av dem i sina uppdrag. Utvecklingsarbete såväl som 
arbete för att bibehålla det goda resultatet har genomförts enligt 
handlingsplaner vid respektive förvaltning. Exempel på aktiviteter är 
olika insatser för chefers kompetensutveckling, så som ledarskapsut
bildningar såväl i egen regi som med hjälp av externa leverantörer 
och Företagshälsan.

Indikator Utfall
2014*

Utfall
2015

Mål- 
värde

1 Ledarskapskap MAU Index 71 ● Index 70

2 Återkoppling MAU Index 75 ● Index 73

* Ingen mätning gjordes 2014, därför redovisas inget jämförelsevärde.

◆
 

Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner.

Kommunens verksamheter
Målet bedöms som delvis uppnått. Utifrån sju rapporterade mål från 
nämnder och bolag som stödjer det övergripande målet redovisar  
71 procent grönt och 29 procent gult. Målets ena indikator Jämställda 
löner når dock inte målvärdet vilket påverkar den totala måluppfyl
lelsen. Målets andra indikator Jämix saknar utfall på grund av byte 
till ny indikator Jämställda villkor, se nedan.

För att åstadkomma ett mer samordnat och systematiskt jäm
ställdhetsarbete samt tydliggöra Gävle kommuns syn på jämställd
hetsfrågor har ett förslag på en kommunövergripande jämställdhets
plan tagits fram under året. Förslaget är av allmän karaktär där varje 
förvaltning kompletterat med specifika aktiviteter. Förslaget plane
ras att vidareutvecklas inom kommunens HRnätverk för att sedan 
verkställas under första halvåret kommande år.

Under året har ett nytt mätverktyg, kallat Jämställda villkor, 
arbetats fram för att kartlägga och stödja arbetet med jämställda 
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27Medarbetare

arbetsvillkor inom kommunen. Verktyget är framtaget i samarbete 
mellan fem kommuner – Gävle, Växjö, Örebro, Karlstad och Kalmar. 
Samarbetet främjar jämförelser i analys av nyckeltalet och ger ett 
nätverk för arbetet med att förbättra jämställdheten gällande 
arbetsvillkor. Införande av det nya mätverktyget samt indikatorns 
målvärde beslutades i Kommunfullmäktige inom mål och ramar 
2016–2019. Arbetet fortsätter under kommande år med att implemen
tera och kommunicera mätverktyget i kommunen.

Analys av indikatorerna
Gävle kommun kartlägger och analyserar årligen sina löner vilket 
ligger till grund för olika lönepolitiska ställningstaganden. Löne
kartläggningen inför löneöversyn 2015 visade att det fanns behov av 
att prioritera vissa grupper utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Grupper som särskilt prioriterades var bland annat pedagoger, vissa 
chefskategorier, undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden. 
Utifrån efterföljande lönekartläggning visade sig prioriteringarna 
resultera i en minskning av löneskillnaderna mellan män och 
kvinnor. Vid tillfället för lönekartläggningen inför 2016 års löneöver
syn uppgick kvinnors andel av mäns medellön till 93,9 (91,8) procent. 
Minskningen visar på en vändande trend då skillnaderna ökat de 
tidigare två åren. En anledning till detta är att indikatorn, inför 2015, 
ändrades till att fokusera på löneskillnaderna mellan kön från att 
tidigare även mätt konkurrenskraftiga löner. I översynen tas dock 
fortfarande hänsyn till att Gävle kommun har konkurrenskraftiga 
lönenivåer.

Årets löneöversyn resulterade i ett utfall av 3,3 (3,2) procent och 
den totala lönekostnaden uppgick på årsbasis till cirka 93 (87) mnkr.

Indikator Utfall
2014

Utfall
2015

Mål- 
värde

1 Jämix 107 – Index 116

2 Jämställda löner 91,8 % 93,9 % ● 94,1 %
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Hållbart samhälle
Måluppfyllelse

Kommunövergripande mål

◆ Gävle har en hållbar tillväxt.
Målet bedöms som delvis uppnått.

Kommunens verksamheter
Gävle växer och en översyn av Gävle kommuns inriktningsprogram 
för bostadsförsörjning har påbörjats. Det nyinrättade samhällsbygg
nadsutskottet följer frågan och kommunledningskontoret har 
förstärkts för kunna arbeta med större tryck på mark, exploaterings 
och planeringsfrågor i ett växande Gävle.

Beslut har fattats att Gävle kommun tillsammans med sju ytterli
gare kommuner och två landsting bildar ett gemensamt bolag för att 
påskynda järnvägsutbyggnad till dubbelspår med snabbtågsstandard 
på bandelen Gävle–Härnösand.

Analys av indikatorerna
Befolkningen i Gävle uppgick till 98 877 invånare vid årsskiftet 
2015/2016 (Statistiska centralbyrån). Det innebär en folkökning med 
563 personer under året, vilket är lägre än gällande målvärde. Obser
vera att folkökningen endast inkluderar folkbokförda invånare, vilket 
innebär att höstens ökning av asylsökande inte är medräknad.

Nybyggnationen under året har inneburit 468 färdigställda 
lägenheter (Kommunledningskontoret, bearbetning av bygglovsdata). 
Tillskottet av bostäder fördelar sig på 51 småhus, 3 radhuslägenheter, 
304 lägenheter i flerbostadshus och 110 lägenheter i särskilt boende.

Arbetslösheten i Gävle uppgick till 12,0 procent av den register
baserade arbetskraften, att jämföra med 8,0 procent i riket (Arbets
förmedlingen, december 2015). Skillnaden i arbetslöshet mellan 
kommunen och riket är därmed  större än målvärdet om högst  
3,2 procentenheter över riksgenomsnitt.

Kvinnorna har en något lägre arbetslöshet än männen. Ungdoms
arbetslösheten uppgick till 21,3 procent, vilket är 1,1 procentenheter 
lägre än motsvarande period föregående år. Den är dock fortfarande 
jämförelsevis hög (13,0 procent i riket). Arbetslösheten bland utrikes 
födda uppgick till 36,0 procent, vilket är väsentligen högre än i riket 
(22,1 procent).

Indikator Utfall
2014

Utfall
2015

Mål- 
värde

1 Befolkningsökning 1 078 st 563 st ◆ minst 800 st

2 Bostadsbyggande 56 st 468 st ● minst 350 st

3 Arbetslöshet, avvikelse från 
rikssnittet 4,1 % 4 % ◆

högst 3,2 
procent-
enheter

◆ Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för 
företagande i kommunen. 

Målet bedöms som delvis uppnått.

Kommunens verksamheter
Näringslivsenheten arbetar aktivt i sitt uppdrag att öka Gävles 
attraktionskraft för företag. Detta genom att exempelvis verka för att 
fler nya företag startas i Gävle genom samarbete med markägare, 

Teckenförklaring
■ = Mål ej uppnått
◆ = Mål delvis uppnått
● = Mål uppnått

Hållbart samhälle28
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fastighets ägare och kommunens övriga förvaltningar, 
men även genom samarbete med mötesindustrin för 
att få fler evenemang och kongresser till Gävle. Ett 
ambassadörskapsarbete med Gävles företagare pågår 
liksom ett arbete i syfte att stärka Gävleregionens 
attraktionskraft för talanger och kompetens.

Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden arbetar 
med att utveckla och skapa dialog med näringslivet 
utifrån Näringslivsprogrammets fokusområden. 
Arbetet kan kontinuerligt följas via www.gavle.se/
naringslivsprogram. Inom ramen för Helt enkelt Gävle 
fortgår aktiviteter i syfte att förbättra och förenkla för 
företagen.

Byggklar mark för näringslivets behov är en viktig 
del för förutsättningar för företagandet och plane
ringen inriktas på att detta behov tillgodoses. Vid 
årets slut fanns 69 hektar byggklar mark tillgänglig, 
fördelad på ett flertal områden.

Socialnämndens arbete med att berörda närings
idkare inom restaurangnäringen ska få ökad förstå
else för tillståndsgivningens uppdrag och syfte 
fortskrider enligt plan. Förvaltningen medverkar 
aktivt i Helt enkelt Gävle, med syfte att stå för effektiv 
och rättssäker service utifrån gällande lagstiftning 
och kommunens mål.

Gävle Energi bidrar till att skapa goda förutsätt
ningar för företagande i kommunen genom att skapa 
hög tillgänglighet och tillförlitlighet till infrastruk
turen och lyfter särskilt satsningar på fjärrvärme och 
bredband som viktiga.

Gavlefastigheter ska underlätta ny och om  
eta bleringar av små och medelstora företag. Målet  
nås genom ett internt förbättringsarbete i syfte  
att öka delaktigheten hos medarbetarna samt att 
förbättra och effektivisera arbetssätten.

 Analys av indikatorerna
Kopplat till målet finns fyra indikatorer. Nöjd Kund 
Index som mäter Gävle kommuns service och 
be mötande i handläggning, tillståndsgivning och 
tillsyn visar en ökning sedan tidigare år och mål
värdet 70 uppnås. Mätningen görs i samarbete med 
Stockholm Business Alliance. Även SKL gör mätningen 
(som då heter Insikt) i Sveriges kommuner.

Indikatorn som mäter nyföretagande visar troligen 
en liten minskning. Nyföretagande ökar dock när det 
gäller totala antalet nystartade företag. Minskningen  
i indikatorn beror på att mätningen avser antal 
nystartade företag per 1 000 invånare och Gävle växer  
i antal invånare.

För indikatorn som mäter byggklar mark för närings
livets behov omfattar denna både kommunal planlagd 
mark och privatägd planlagd mark. Vid delår tre fanns 
69 hektar mark tillgänglig fördelad på ett flertal områ
den, 55 hektar av detta består av kommunal mark.

För Svenskt Näringslivs rankning gällande före
tagsklimat nås inte målvärdet då Gävle tappar fyra 
placeringar till plats 239. För att förbättra Gävles 
företagsklimat görs uppföljning av mätningens olika 
fokusområden för att säkerställa att olika aktiviteter 
sker i syfte att utveckla Gävle i enlighet med de olika 
parametrarna.

Indikator Utfall
2014

Utfall
2015

Mål-
värde

1 NKI, Stockholm 
business Alliance 65 70 ● 70

2 Nyföretagande 9,3 st ◆ 10,9

3 Byggklar mark 60  ha 69  ha ● minst 
60 ha

4 Företagsklimat 
(ranking) plats 235 plats 239 ■ lägst 

178



◆ Gävle kommun bidrar till att skapa förutsättningar för ett aktivt liv 
och en stimulerande fritid för invånarna. 

Målet bedöms som delvis uppnått.

Kommunens verksamheter
För fjärde året i rad har Kultur & fritid Gävle, i samarbete med Arbets
marknadsenheten Gävle och Arbetsförmedlingen, genomfört ett 
sommarprojekt för nyanlända familjer och ungdomar. Syftet med 
projektet var att visa och introducera 450 nyanlända ungdomar och 
familjer vilka kultur och fritidsaktiviteter som finns runt om i Gävle 
som deltagarna sedan själva skulle kunna besöka igen.

I augusti anordnades Scensommarkonserten, en gratis utomhus
konsert på Gasklockorna. Konserten arrangerades av Gävle symfoni
orkester i samverkan med Gävle Konserthus, Gasklockorna, Kultur
skolan, Nettbuss och Gävletidningar.

Gävle kommuns kulturgaranti Kulturtrappan når alla elever i 
sexårsverksamhet upp till årskurs 9. En styrgrupp med 3 personer från 
Utbildning Gävle och 3 personer från Kultur & fritid Gävle har bildats 
och styrgruppen kommer att planera samt följa upp verksamheten 
fortsättningsvis. Inom biblioteksverksamheten har kulturtrappan 
vidareutvecklats och alla förskoleklasser samt alla årskurs 4 och 7 har 
bjudits in till biblioteken för olika former av litteraturupplevelser.

Stadsbiblioteket besöks av alltfler unga på eftermiddagar och 
helger. Andersbergs bibliotek har en stor ökning av barn i 10års
åldern och uppåt som besöker biblioteket på eftermiddagarna.

Kulturskolans arbete med El Sistema i stadsdelen Sätra når cirka 
250 barn två gånger per vecka i satsningen ”Vänstays”. Satsningen 
har varit mycket uppskattad. Kulturskolan har också under hösten 
2015 inlett en ökad satsning inom cirkus vilket inneburit en utökad 
gruppverksamhet med möjlighet till fördjupning för deltagarna i en 
så kallad uppträdandegrupp. Cirkusverksamheten har även genom
fört en mängd prova påsatsningar riktat mot nya målgrupper i till 
exempel Sätra, på mottagningsenheten och på Stortorget i samband 
med Sommarkvällar under juli månad. Sommarsimskolan i kommu
nal regi tillsammans med SLS (Svenska Livräddningssällskapet) har 
genomförts för andra sommaren i rad. Antalet deltagare 2015 upp
gick till 280 stycken, att jämföras med 2014 då 70 deltog.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar aktivt för att tillgängliggöra Gävles 
parker och grönområden. Navigationsparken är klar, Stenebergspar
ken är delvis klar medan det pågår småarbeten i Stadsträdgården och 
Boulognerskogen. Förvaltningen har tagit fram en parkbroschyr om 
Gävles parker som finns att dela ut till allmänheten.

Hittills har 617,5 hektar naturreservat bildats inom kommunen. 
Ett nytt naturreservat på ca 200 hektar är på gång vad gäller Limön. 
Samråd har skett 30 mars–10 maj. Då det inkommit många synpunk
ter under samrådet som måste bearbetas kommer beslut att ske 
första halvåret 2016.

Analys av indikatorerna
Det har skett många åtgärder för att både öka tillgängligheten för 
medborgarna och för att skapa aktiviteter som leder till att fler 
upptäcker vad som finns att göra och vad man får göra. Målvärdet för 
indikatorerna har ej uppnåtts men många av de aktiviteter som 
gjorts kommer troligen att få någon fördröjd effekt.

Indikator Utfall
2014

Utfall
2015

Mål-
värde

1 Idrotts- och 
motionsanläggnings index 60 62 ◆ 63

2 Kultur index 68 69 ◆ 72

3 Aktivt föreningsliv 624 830 st 598 295 st ◆ minst 667 
000
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◆ Bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft 
och vatten samt ett förstärkande av den biologiska 

mångfalden.
Målet bedöms som delvis uppnått.

Kommunens verksamheter
Det är ett stort engagemang för miljöstrategiska 
programmet i Gävle kommunkoncern och ett stort 
antal aktiviteter har genomförts under 2015. Samman
taget är arbetet på god väg, men arbetet är också på 
många sätt fortfarande i startgroparna eftersom det 
bara gått två år sedan miljöstrategiska programmet 
beslutades.

I uppföljningen av 2015 års genomförande av 
miljöstrategiska programmet har nio delmål uppnåtts 
eller är nära att uppnås, vilket är två delmål fler än i 
2014 års miljöbokslut och motsvarar ca 18 procent av 
alla delmål. I miljöstrategiska programmets organisa
tion finns goda möjligheter för utvärdering, samver
kan och ständig förbättring av struktur och arbetssätt. 
Under året har bland annat en gemensam verksam
hetsplanering skett i kommunkoncernen utifrån 
delmålen. Framåt behöver vi bygga vidare på det stora 
engagemang för frågorna som finns i förvaltningarna 
och bolagen och ha uthållighet i det fortsatta arbetet.

Exempel på aktiviteter som genomförts:
• Gävle Energi har genom utvecklingsarbete tillsam

mans med BillerudKorsnäs uppnått den bästa 
biobränslemixen någonsin, 99,97 procent.

• Gävle Hamns fordonsflotta blev fossilfri 2015 och de 
har ersatt 3300 lastbilstransporter per år med tåg.

• Gästrike Vatten arbetar med att införa Hållbarhets
index i verksamheten och har tagit fram en långsik
tig detaljerad förnyelseplan för ledningsnätet. Arbete 
pågår kring en regional samverkan för gemensam 
vattenproduktion mellan Gävle och Älvkarleby.

• Källsorteringen i kommunens verksamheter har 
setts över och förbättrats.

• Kommunledningskontoret, Gästrike återvinnare, 
Utbildning Gävle och Gävle Energi har arbetat med att 
öka kunskapen om vad som leder till beteendeföränd
ringar, och ett pilotarbete kring resepolicyn pågår.

Analys av indikatorerna
Körsträcka med bil: 
Statistik finns enbart från 2013 på grund av eftersläp
ning av statistik från Statistiska Centralbyrån, men 
tillgänglig statistik från senaste åren visar på en 
trend att körsträckan minskar.

Avfallsmängd: 
Det går inte att utläsa någon trend för avfallsmängden 
som genereras per person i Gävle kommun utifrån 
mätvärdena från 2012–2014.

Areal kommunalt bildade naturreservat:
Under perioden 2011–2015 har en sammanlagd areal på 
ytterligare 617,1 hektar fått långsiktigt skydd. Inga nya 
områden har skyddats under 2015 då Limöns naturre
servat inte hann bli beslutat, men det bedöms det bli 
under 2016. Målet om minst 1 000 hektar till år 2020 

bedöms kunna uppnås, om Samhällsbyggnad Gävle 
fortsätter bildandet av naturreservat i denna takt.

Andel vattenförekomster som uppfyller god eller 
hög ekologisk status inom Gävle kommun: 
Andelen uppgår till 26 procent vid 2015 års bedömning 
av Vattenmyndigheten. Förklaringen till nedgången 
2014 och 2015 är enligt Vattenmyndigheten att 
vattenförekomsterna har klassats om till följd av 
tillgång till bättre data. Att andelen minskat beror 
alltså inte på en reell försämring utan på bättre 
kunskap. För att nå målet om 100 procent till 2020 
behöver insatser göras samordnat inom vattenförvalt
ningen till exempel inom frågor som fiskevård, 
miljötillsyn och vatten och avlopp.

Indikator Utfall
2014

Utfall
2015 Målvärde

Energi och Transporter: 
Koldioxidutsläpp per år i 
Gävle kommun från 
energi- och 
transportsektorn

– 1 066 st

Transporter: Körsträcka 
med bil, antal körda mil 
med bil i genomsnitt per 
invånare och år

– 180 st

Konsumtion och Avfall: 
Avfallsmängd i kg per 
person och år, i tre års 
glidande medelvärde

510 – 4,4 %

Natur: Areal kommunalt 
bildade naturreservat 617 617 ● 600 ha

Vatten: Andel 
vattenförekomster som 
uppfyller god eller hög 
ekologisk status inom 
Gävle kommun.

29 % 26 % ■ 40 %

◆ Genom utvecklade och effektiva processer, där 
kvalitet värderas högt, skapas förutsättningar för 

ett samhälle med bra livskvalitet.
Målet bedöms som delvis uppnått.

Kommunens verksamheter
För en god kvalitet och effektivitet i alla typer av 
verksamheter är det en viktig framgångsfaktor att 
förbättra och förfina de ingående processerna. Det kan 
vara alltifrån mindre justeringar i den dagliga 
verksamheten till större utvecklingsinsatser som 
betyder genomgripande förändringar.

Kommunstyrelsen lyfter fram vikten av en fung
erande projektmetodik och att potentiella och pågå
ende projekt också prioriteras för att resurser ska 
användas där de bäst behövs. Ett arbete pågår med att 
uppdatera projektportföljen och utifrån den prioritera 
vilka projekt som är viktigast att genomföra med 
hänsyn tagen till tillgängliga resurser. Arbetet med 
att vidareutveckla styrprocessen balanserad styrning 
fortsätter genom att förfina analysarbetet och att 
verka för att höja kvaliteten i hela kommunkoncernens 
verksamhetsområden. Kommunens strategiska 
program har en stark koppling till verksamheternas 
planer i syfte att uppnå målen. Riskhantering är nu en 
del av den ordinarie verksamhetsplaneringen, där en 
bedömning görs vad som kan gå fel i arbetet med att 
uppnå målen och hur riskerna kan minimeras.



Inom utbildningsområdet pågår ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Insatserna syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för verksamheternas arbete med att 
planera, leda, utvärdera samt åtgärda utifrån nämn
dens mål. Verktyg för att följa upp elevernas kunskaps
utveckling kontinuerligt har tagits fram och komplet
terats med möjligheter att på detaljerad nivå följa 
betygsresultaten i grundskolan. Förvaltningsöver
gripande utvecklingsarbete pågår i syfte att utveckla 
undervisningen och därmed måluppfyllelsen. Det sker 
bland annat genom SKL:s matematiksatsning, 
Matematiklyftet, Läslyftet, Gävlemodellen och PRIO
projektet. Skolinspektionens regelbundna tillsyn av 
gymnasiesärskola, förskola och fritidshem visar att 
Gävle kommun arbetar kontinuerligt och långsiktigt 
för att utveckla och förbättra utbildningen inom 
väsentliga områden, i syfte att främja ökad likvärdig
het och kvalitet. Tillsynen visar även att Gävle kom
mun behöver förbättra sitt systematiska kvalitetsar
bete vad gäller uppföljning och analys. Bristerna i 
kvalitetsarbetet gör att det i dagsläget är svårt för 
huvudmannen att identifiera vilka utvecklingsom
råden som behöver prioriteras på kort och lång sikt.

Socialtjänst Gävle arbetar offensivt tillsammans 
med andra för  att minska alkohol och narkotika
konsumtionen. Arbetet inom området är fortsatt 
prioriterat, bland annat genom arbetet utifrån 
narkotikakommissionens handlingsplan, samt 
arbetet i gruppen för Unga vuxna, 18–25 år. Social
tjänsten har också ett välutvecklat samarbete inom 
kommunen med Arbetsmarknadsenhet och externa 
samarbetsparter (Arbetsförmedlingen, Försäkrings
kassan med flera) och kan på det sättet hitta vägar till 
egen/annan försörjning och minska behoven av 
försörjningsstöd. Risker i sammanhanget är den höga 
arbetslösheten i länet och bristen på bostäder. En stor 
utmaning, i detta och andra målsammanhang, är 
integrationsfrågan. Gävle kommun har en stor andel 
nyanlända, som efter den tvååriga etableringsperio
den och ytterligare 1,5 år med möjlighet till aktivitets
stöd, ska kunna integreras i samhället och på arbets
marknaden och inte bli beroende av försörjningsstöd.
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Omvårdnad Gävle ska verka för en bra livskvalitet för 
äldre och personer med funktionsnedsättning. Ett 
evidensbaserat och/eller kunskapsbaserat arbete är en 
förutsättning för att nå nämndens mål. Under 2015 har 
arbetet med kvalitetsverktygen fortsatt och breddats 
till fler områden. För att mäta livskvalitet för personer 
med svår och medelsvår demenssjukdom har instru
mentet Qualid valts ut. Instrumentet har hög validitet 
och reliabilitet och rekommenderas av Demensförbun
det. Ett ständigt förbättringsarbete inom Omvårdnad 
Gävles samtliga verksamheter är en förutsättning för 
att möta nutida och framtida utmaningar och krav. För 
att fånga upp de goda idéerna i verksamheterna och 
främja en innovativ värderingsstyrd kultur har en 
trestegsmodell som stödjer verksamhetsutveckling 
tagits fram. Det första steget för att främja kreativa 
idéer, det andra steget för att prioritera för att i tredje 
steget genomföra, sprida och utvärdera.

Analys av indikatorerna
Att arbeta med ständiga förbättringar och kvalitetsar
bete har fått ett större fokus inom kommunkoncernen. 
Gävle kommun deltar från 2015 i Sveriges Kommuner 
och Landstings jämförelser ”Kommunens Kvalitet i 
Korthet” där viktiga indikatorer jämförs mellan de 240 
deltagande kommunerna. Syftet är att ge kommunin
vånarna en bild om kvaliteten och hur effektiva 
kommunens verksamheter är i jämförelse med andra 
kommuner. Resultat ska också kunna användas som en 
del i verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

Målets indikator mäts med avstämning mot hur 
stor andel av de rapporterade kvalitetsindikatorerna 
inom koncernens nämnder och bolag som har uppnått 
målvärdet. Av 10 rapporterade indikatorer som mäter 
kvalitet och framdrift i processer har 6 av indikato
rerna uppnått målvärdet.

Indikator Utfall
2014

Utfall
2015

Mål-
värde

1 Andel uppnådda 
målvärden på 
underliggande 
indikatorer

11 % 60 % ◆ 80 %



Ekonomi
Måluppfyllelse

Kommunövergripande mål

● Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt  
och nyttjar befintliga resurser på ett optimalt sätt.

Målet bedöms som uppnått.

Kommunens verksamheter
Kostnadskontroll är kanske den viktigaste variabeln för att uppnå 
planerade resultat. Genom att fokusera på kostnadsutvecklingen i 
den löpande verksamheten i förhållande till intäkternas utveckling 
skapas ett relationstal som tar hänsyn till detta förhållande. För 
kommunens verksamheter innebär det att nettokostnaderna på sikt 
inte kan öka snabbare än kommunens skatteintäkter/generella 
statsbidrag och utjämning. En viktig indikator är därmed nettokost
nadsutvecklingen, exkl reavinster och exploateringsresultat, i 
förhållande till utvecklingen för skatter/generella statsbidrag och 
utjämning. De senaste fem åren har nettokostnaderna, exkl reavin
ster och exploateringsresultat, utvecklats långsammare än skatter/
generella statsbidrag och utjämning, men för 2015 var den procentu
ella ökningen för nettokostnaderna lika stor som för skatterna.

Nämnder och bolag ska i sina verksamhetsplaner ha formulerat 
verksamhetsmål med innebörden effektivt resursutnyttjande inom 
bl a underhåll av anläggningstillgångar, lokaleffektivitet i kommu
nala lokaler och kostnadseffektivitet. Det är främst inom energief
fektivisering som goda exempel redovisas. I övrigt behöver verksam
heterna generellt fortsätta utveckla målformuleringar, indikatorer 
och återredovisningar kring effektivt resursutnyttjande.

Analys av indikatorerna
För verksamhetsåret 2015 ökade nettokostnaderna, exklusive  
reavinster och exploateringsaresultat, med 4,6 (4,1) procent, och 
skatte intäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med  
4,6 (5,5) procent. Under femårsperioden 2011–2015 har kostnaderna 
ökat med i snitt 3,8 procent. Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning ökade under motsvarande period i snitt med 4,1 procent. 
Skatteintäkter/generella statsbidrag och utjämning har således 
under den senaste femårsperioden ökat något mer än nettokostna
derna. År 2014 höjdes skattesatsen med 75 öre vilket ökade skattein
täkterna.

Indikator Utfall
2014

Utfall
2015 Målvärde

1 Verksamhetens 
nettokostnader, 
förändring jämfört med 
föregående år 

4,1  % 4,6 % ● högst 6,1 %

2 Skatter, generella 
bidrag och utjämning, 
förändring jämfört med 
föregående år 

5,5 % 4,6 % ◆ 5 %

● Årets resultat exklusive realisationsvinster/förluster ska under 
planeringsperioden i genomsnitt uppgå till minst 2 procent av 

skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. 
Målet bedöms som uppnått. Måluppfyllelsen bygger främst på en 
analys av indikatorerna.

Teckenförklaring
■ = Mål ej uppnått
◆ = Mål delvis uppnått
● = Mål uppnått
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Kommunens verksamheter
Under goda tider med bra tillväxt i kommunsektorns 
skatteunderlag får kommunerna normalt positiva 
skatteavräkningar och motsvarande negativa skatte
avräkningar i dåliga tider. För att undvika att tvär
bromsa vid sämre tider bör kommunen åstadkomma 
ett överskott under goda tider som kan användas vid 
sämre tider. Överskott tryggar ett långsiktigt politiskt 
handlingsutrymme, möjliggör nya satsningar och 
säkerställer utveckling och tillväxt. För att målet ska 
nås är viktigt att nämnder håller beslutad budget.  
Nämnderna visar i bokslut 2015 sammantaget ett 
överskott gentemot budget. Tre nämnder visar 2015 
underskott på sammantaget 10 mnkr vilket är en 
förbättring jämfört med tidigare år.

Analys av indikatorerna
I bokslut 2015 uppgår årets resultat exklusive exploate
ringsresultat och reavinster till 3,2 procent, jämfört 
med 2,0 procent i budget 2015 och 3,4 procent föregå
ende år. Det genomsnittliga resultatet för planerings
perioden 2011–2018 uppgår i bokslutet till 1,9 procent 
jämfört med 1,8 procent i budget 2015.

Indikator Utfall
2014

Utfall
2015 Målvärde

1 Årets resultat i procent 
av skatteintäkter, 
generella bidrag och 
utjämning 

3,4 % 3,2 % ● minst 2 %

2 Årets resultat i procent 
av skatteintäkter, 
generella bidrag och 
utjämning, i genomsnitt 
under planeringsperioden 

2,0 % 1,9 % ●

minst 1,8% 
innevarande 

år, tre år 
framåt och 

fyra år bakåt
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● Kommunkoncernen ska eftersträva en långsiktig 
tillväxt i balans och det övergripande målet är att 

bibehålla kommunkoncernens soliditet.
Målet bedöms som uppnått. Måluppfyllelsen bygger 
främst på en analys av indikatorerna.

Analys av indikatorerna
Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den 
finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv och ett 
mått på hur stor andel av tillgångarna som finansierats 
med eget kapital. En procentuell ökning av det egna 
kapitalet som är lika stor som den procentuella 
ökningen av tillgångarnas värde ger en oförändrad soli
ditet. I finansiella termer är en oförändrad soliditet ett 
uttryck för tillväxt i balans. Kommunkoncernens 
soliditet uppgår till 38,4 procent, vilket är en ökning 
från 33,6 procent föregående år. Under det senaste året 
har koncernens egna kapital vuxit snabbare än balans
omslutningen genom en god resultatutveckling i 
kommunen och i bolagen, samt fastighetsförsäljningar 
i bolagen, som ytterligare förbättrat resultatutveckling 
i kombination med att likvida medel från försäljning
arna använts till amortering av externa lån.

Om det egna kapitalet nedräknas motsvarande 
ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet före 1998 
uppgår koncernens soliditet 2015 till 23,5 procent 
jämfört med 18,3 procent 2014.

Vid bedömningen av den ekonomiska styrkan bör 
hänsyn även tas till en avkastningsvärdering som 
hösten 2008 gjordes av kommunens helägda bolag och 
som visar på att väsentliga övervärden finns i koncer
nen. Sammantaget ger detta en bedömning att 
kommunkoncernen har en stabil finansiell position.
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För Kommunen uppgick soliditeten år 2015 till 38,1 procent, vilket 
är en ökning från 35,5 procent föregående år.

Motivet med att sätta en indikator för skuldsättning per invånare 
är att beakta kommunens och de kommunala bolagens finansiella 
risk med en alltför hög skuldsättningsgrad. Ju högre skuldsättnings
grad kommunkoncernen har ju större effekt blir kommande ränte
höjningar och ju känsligare blir koncernen för eventuella kriser på 
kreditmarknaden. Målvärdet i budget 2015 var 106 900 kronor per 
invånare. I bokslut 2015 visar koncernen en betydligt lägre nivå, 96 
346 kronor per invånare. Exkluderas Bomhus Energi uppgår skuld
sättningen i bokslutet till 89 850 kronor per invånare jämfört med 
budgeterade 100 300 kronor per invånare.

Sammanfattningsvis har koncernens långsiktiga betalnings
förmåga förbättrats de senaste åren.

Indikator Utfall
2014

Utfall
2015 Målvärde

1 Kommunens soliditet 29,2 % 32,1 % ● minst 32,2 %

2 Kommunkoncernens soliditet 18,3 % 23,6 % ● minst 19,6 %

3 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå 
(kr/inv) 100 661 96 346 ● 106 900

4 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå 
(kr/inv) exkl Bomhus energi 93 700 89 850 ● 100 300

5 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå 
(kr/inv) exkl Gävle Energi AB, Bomhus Energi 
AB, Gävle Hamn AB 

– 68 700

◆ Nettoinvesteringar, inklusive investeringar hos kommunala bolag, 
riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet bör till 

100 procent vara självfinansierad sett över en femårsperiod. 
Målet bedöms som delvis uppnått. Måluppfyllelsen bygger främst på 
en analys av indikatorerna.

Analys av indikatorerna
Begreppet självfinansiering ger ett uttryck för i vilken grad investe
ringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten (inklusive 
investeringar via de kommunala fastighetsbolagen) kan finansieras 
med medel skapade från de egna verksamheterna. Dessa medel 
utgörs av resultat (exklusive realisationsvinster/ förluster), avskriv
ningskostnader samt försäljningsinkomster.

Skattefinansierade investeringar ger normalt inte någon mätbar 
avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär på 
sikt en ökad finansiell belastning, som tar resurser av verksamhe
terna och begränsar utvecklingen inom kommunen.

Självfinansieringsgraden för år 2015 uppgår till 82 (102) procent 
och för den senaste femårsperioden till 92 (95)  procent, vilket är 
högre än budgeterat men lägre än föregående år. Självfinansierings
graden har under de senaste rullande femårsperioderna med basår 
2007 successivt sjunkit med undantag för 2013 och 2014, och sjunker 
nu något återigen under 2015. Utvecklingen påvisar en hög investe
ringsvolym som för måluppfyllelse kräver bättre årsresultat än det 
angivna 2 procentiga resultatmålet. För primärkommunens egna 
investeringar är självfinansieringen högre eftersom de stora investe
ringarna i skolor, äldreboenden mm sker i bolagen.

Indikator Utfall
2014

Utfall
2015 Målvärde

1 Självfinansieringsgrad, per år 102 82 % ● minst 45 %

2 Självfinansieringsgrad, över en rullande 
femårsperiod, 95 92 % ● minst 74 % 

senaste fem år



Finansiell analys av koncernen
Fördjupning

Sammanfattning av den ekonomiska 
utvecklingen och ställningen i 
kommunkoncernen.

Ingående juridiska personer
I koncernen Gävle kommun ingår nämnder, helägda 
bolag, kommunalförbund och intresseföretag. För en 
mer utförlig beskrivning av de olika verksamheterna 
hänvisas till respektive avsnitt om kommunens 
nämnder och bolag.

Väsentliga händelser 
• Vid budgetbeslutet i november fick Allians Gävles 

budget majoritet i Kommunfullmäktige, och den  
då sittande minoritetsledningen beslutade sig för  
att avgå.

•  De stora flyktingströmmarna i världen har  
under senare delen av året påverkat kommunens 
verksamhet. Det stora antalet ensamkommande 
barn har påverkat Socialtjänst Gävle och Utbildning 
Gävle. Kommunen har även öppnat evakuerings
boenden.

• Brist på lärare med rätt kompetens har uppkommit 
både utifrån skollagens krav på legitimerade lärare  
i alla verksamheter och utifrån det ökade behovet av 
lärare.

• Efterfrågan på fiberanslutningar har eskalerat under 
hela året. Målet för antalet villaanslutningar 2015 var  
1 000 nyanslutningar men utfallet blev betydligt högre. 

• Gävle Energi AB genomförde Sveriges största REKO
träffen (kundträff för fjärrvärme) på Gavlehov då 
cirka 1 000 kunder deltog.

• AB Gavlegårdarna förvärvade under föregående år 
Cloettafastigheten. Under innevarande år har 
arbetet med fastigheten inriktats på att skapa en 
vision för området för att sedan gå vidare med 
upphandling av gestaltningsstöd. Första byggstart 
beräknas ske under år 2018. Fullt utbyggt beräknas 
området kunna rymma 500–600 lägenheter.

• AB Gavlegårdarna har genomfört rivningen av de 
gamla radhusen på Almvägen och nyproduktion av  
66 lägenheter har inletts.

• AB Gavlegårdarna har sålt av 737 lägenheter i Bomhus 
och Sätra vilket innebär att bolaget har tryggat 
finansieringen av kommande års nyproduktion.

• Invigning av Gävles nya fotbollsarena Gavlevallen  
på Gavlehov i maj 2015 samt byggstarten på en ny 
friidrotts och sportarena på Gavlehov. 

• Ombyggnationen och invigningen i augusti av en ny 
högstadieskola, Vallbackskolan, i Gävle. 

• Kommunal verksamhet såsom parkeringsöver
vakning och flygverksamhet vid Rörbergs flygplats 
överfördes till kommunala bolag enligt beslut  
i Kommunfullmäktige 2014. 

• Den 22 januari 2015 tog Gävle Stadshus ABs styrelse 
beslut om att föreslå Kommunfullmäktige ny 
inriktning för Gävle Hamn AB, som innebär att den 
operativa verksamheten skall överlåtas till extern 
part medan infrastruktur och myndighetsutövning 
blir kvar i bolaget. Projektet har pågått under hela 
2015 och avslut förväntas under 2016.

• Avsiktsförklaring i kommunen om gemensam 
vattenproduktion mellan Älvkarleby och Gävle,  
ett led i att säkerställa en trygg reservvattenför
sörjning.

• Stärkt skydd av vattentäkten för GävleValboåsen då 
miljööverdomstolen avslog en fastighets ägares 
begäran om att utöka sin verksamhet inom skydds
området. En utökning av verksamheten utgör ett 
allvarligt hot mot vattentäkten som svarar för 
kommunens vattenförsörjning.

• Två bränder inom vattenskyddsområde. De jord
massor som var förorenade grävdes bort. Vi kan  
i dagsläget inte se att det har blivit någon miljö
påverkan på vattentäkten.

• Ägardialog pågår mellan Gävle kommun och Sunds
valls kommun avseende det gemensamma försäk
ringsbolaget.

Årets resultat – koncernen 
För elfte året i rad visar kommunkoncernen en stabil 
resultatutveckling. Resultatet efter skatt uppgick till 
852,9 (323,4) mnkr, varav kommunen 213,6 (195,1) mnkr, 
Gävle Stadshuskoncernen 564,4 (189,9) mnkr och övriga 
innehav och koncernjusteringar 74,9 (61,6) mnkr.

Årets resultat – kommunens nämnder
Det samlade överskottet för kommunen uppfyllde 
målet för god ekonomisk hushållning. Resultatet  
för kommunen inklusive realisationsvinster och 
exploateringsresultat uppgick till 213,6(195,1) mnkr. 

 I resultatet ingår jämförelsestörande poster med  
72,3 (58,7) mnkr. Skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämning uppgick sammantaget till 5 066,8 (4 843,4) 
mnkr, en ökning med 223,4 (250,6) mnkr.

Nämndernas resultat exklusive realisationsvinster 
och exploateringsresultat upp gick till 43,9 (8,2) mnkr.

Årets resultat – Gävle Stadshuskoncern
Årets resultat efter finansnetto uppgick till 622,0 
(219,0) mnkr, en förbättring med 403,0 mnkr från 
föregående år. Resultatet innehåller jämförelse
störande poster, såsom reavinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar 388,7 (10,5) mnkr och ned
skrivning av anläggningstillgångar med 24,5 (11,0) 
mnkr. Rörelseresultatet uppgick till 475,9 (478,6) mnkr, 
en försämring med 2,7 mnkr. Rörelseresultatet är 
förbättrat iGävle Stadshus AB, Gävle Energi AB och 
Gävle Hamn AB medan AB Gavlegårdarna och  
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Gavlefastigheter Gävle kommun AB har ett sämre 
rörelse resultat än föregående år.

Finansnettot uppgick till +146,3 (259,6) mnkr, vilket 
är 405,9 mnkr bättre än förra året främst beroende på 
reavinst vid försäljning av dotterbolagsaktier samt 
lägre räntekostnader.

Årets resultat efter skatt och minoritetsandelar 
uppgick till 564,3 (190,1) mnkr.

Årets resultat – Övriga verksamheter
Resultaten efter finansnetto i de övriga verksam
heterna uppgick tillsammans till 89,6 (66,1) mnkr, 
varav 49,6 mnkr är hänförligt till försäkringsbolagen. 
Resultaten beräknas så att endast ägda andelar av 
räkenskapsposterna tas med i koncernredovisningen. 
I övriga verksamheter ingår tre kommunalförbund, 
sju intressebolag samt Gävle Vatten AB.

Koncernen – Finansiell analys 
Koncernens tillgångar har under den senaste femårs
perioden ökat med 18 (22) procent. Gävle kommun är 
inne i ett expansivt skede med en kraftig tillväxt.  
I allt väsentligt är det investeringarna i infrastruktur, 
fastigheter och lokaler som svarar för ökningen. Av 
den totala balansomslutningen svarade anläggnings
tillgångarna för 92 (82) procent och omsättningstill
gångarna för 8 (18) procent. 

Finansieringsstrukturen – relationen mellan 
skulder och avsättningar samt eget kapital – har  
i stort varit oförändrad sett över femårsperioden.

Vid ingången av 2010 stod eget kapital för 30,2 
procent och vid utgången av 2015 för 38,4 procent av 
finansieringen. Den förhållandevis kraftiga tillväxten 
har därmed kunnat ske med en oförändrad balans 
mellan de olika finansieringskällorna, vilket innebär 

att kommunkoncernens tillväxt i ekonomiska termer 
skett under kontrollerade former och den finansiella 
stabiliteten har förbättrats.

Investeringar, finansiering och likviditet
Koncernens investeringar i materiella anläggnings
tillgångar uppgick till 1 329,3(985,3) mnkr. Inom 
primärkommunen gick huvuddelen till infrastruktur
satsningar och kärnverksamheter inom skola, vård 
och omsorg. I bolagskoncernen fördelades investering
arna till infrastrukturella hamninvesteringar, privata 
bostäder samt fritidsanläggningar. 

Av kassaflödesanalyserna framgår att den löpande 
verksamheten inklusive förändringar i rörelsekapital 
genererade ett kassaflöde som var tillräckligt stort  
för att finansiera koncernens investeringar.  

Finansiella positioner
Koncernens finansiella medel utgörs i huvudsak av 
kassa och bank. Pensionsmedlen är placeringar i det 
hälftenägda Kommungaranti Skandinavien Försäk
rings AB. Pensionsmedlen förvaltas enligt ett särskilt 
placerings reglemente.

Gävle kommun inklusive bolagssektorn är en stor 
låntagare och därmed beroende av en väl fungerande 
finansiell marknad. Merparten av kommunkoncer
nens skulder ligger i bolagssektorn. De individuella 
bolagsportföljerna och koncernens totalportfölj 
analyseras löpande med hänsyn till ett antal olika 
risker.

Finansverksamheten bedrivs centraliserat och 
hanteringen av kommunkoncernens betalnings
strömmar är samordnade i en internbank. Den 
finansiella verksamheten karaktäriseras av lång
siktighet och försiktighet. Den finansiella verksam
heten är reglerad i en särskild finanspolicy. 



38 Finansiell analys av koncernen

Kommunens roll som internbank skapar stora 
flöden genom förmedling av lån till i huvudsak de 
kommunala bolagen. Volymen förmedlade lån till 
kommunala bolag uppgick till 4 761,8 (5 296,5) mnkr, 
medan övrig långfristig utlåning var 1 528,4 (1 654,6) 
mnkr. Gävle kommunkoncern har minskat sina 
externa lån med totalt 584,7 mnkr. AB Gavlegårdarna 
har amorterat 450 mnkr av sina lån främst genom det 
likvidtillskott som erhölls vid fastighetsförsäljningen 
under 2015. Därutöver har AB Gavlegårdarna omsatt 
lån om sammantaget 1 mdr under 2015. Gavlefastighe
ter Gävle kommun AB har tagit nya lån på  
70 mnkr tidigare under 2015, omsatt lån motsvarande 
470 mnkr under året och i december amorterat 
 260 mnkr genom att bolaget erhållit ett aktieägar
tillskott på 300 mnkr. Planerad nyupplåning på 50 
mnkr vid årsskiftet avbröts efter aktieägartillskottet. 
Gästrike Ekogas AB har tagit ett nytt lån på 20 mnkr, 
Gävle Hamn AB har flyttat 69,5 mnkr från utlämnat 
till förmedlat lån. Gästrike Vatten AB har tagit ett nytt 
lån på 15 mnkr och amorterat 2,2 mnkr. Gävle Vatten 
AB har flyttat 34,2 mnkr från utlämnat till förmedlat 
samt nyupplånat 20,8 mnkr, totalt 55 mnkr och 
amorterat 2 mnkr. 

Finansnettot förbättrades med 99,8 mnkr och 
uppgick till 94,8 (194,6) mnkr. Förbättringen av 
finansnettot är främst ett resultat av lägre räntor 
samt minskad upplåning.

I Finansrapport tertial 3 2015 (Dnr 15KS12) lämnas 
en utförlig rapport kring kommunkoncernen och 
kommunens lån. Finansrapporten har behandlats vid 
Kommunstyrelsens möte i mars 2016.

Soliditet
Kommunkoncernen skall eftersträva en långsiktig 
tillväxt i balans och det övergripande målet är att 
bibehålla kommunkoncernens soliditet. Soliditeten 
uppgick vid årets slut till 38,4 (33,6) procent.

Känslighetsanalys
Koncernens resultat påverkas av ett antal faktorer. En 
känslighetsanalys som visar förändringen i ett antal 
storheter ger följande exponering:
• Förändring personalkostnader med en procentenhet 

+/ 39,7 mnkr.
• Förändring räntekostnad med en procentenhet för 

koncernens rörliga lån +/ 6,3 mnkr. 
• Förändring skatteunderlag med en procentenhet  

+/ 52 mnkr. 
• Förändring antal invånare med 100 personer  

+/ 4,7 mnkr, förutsatt befintlig befolknings struktur. 

Framtiden 

Den svenska ekonomin har varit dämpad under de 
senaste åren men har utvecklats starkt under 2015.  
I fjol beräknades BNP ha ökat med närmare 4 procent 

och i år förväntas tillväxten bli lika hög. Tillväxten är 
högre än genomsnittet för åren 1981–2014 som låg på 
ca 2,1 procent. Den främsta anledningen till denna 
utveckling går att finna i ökat bostadsbyggande och 
offentliga investeringar samt i en kraftigt ökad 
offentlig konsumtion, där inte minst kommunernas 
kostnader beräknas växa snabbt till följd av det stora 
flyktingmottagandet. Arbetslösheten bedöms sjunka 
gradvis från nuvarande ca 7,5 procent till 6,5 procent 
2017.  Arbetsmarknaden är dock tudelad. Det är i 
huvudsak bland inrikes födda som arbetslösheten 
minskar.

Den starka tillväxten i den svenska ekonomin och 
den förbättrade sysselsättningen för med sig att 
skatteunderlaget nu växer snabbt. I reala termer 
bedöms ökningen vara närmare 3 procent under  
2016 vilket är den största ökningen sedan förra 
konjunktur toppen 2007. Detta bör dock ses mot de 
ökade kostnaderna hos kommunerna. En stor del av 
sysselsättningsökningen sker också i den skatte
finansierade verksamheten. För de närmaste åren 
förväntas skattetillväxten i reala termer sjunka ned 
mot 1 procent 2019, vilket innebär att kostnadsutveck
lingen är en kritisk faktor för möjligheterna att nå 
resultat i balans.

I bolagssektorn förväntas intjäningsförmågan vara 
god och resultatnivåerna bedöms vara stabila. I några 
av bolagen pågår större förändringsarbeten vilket 
bedöms avslutas under 2016. Successivt stigande räntor 
framöver kommer sannolikt att få en negativ inverkan 
på resultaten i bolagen. Inom kommunen är kostnads
utvecklingen kommande år osäker.  Befolkningen i 
riket bedöms öka kraftigt. Befolkningen i Gävle bedöms 
inte öka lika kraftigt som riket. En stor osäkerhetsfak
tor är effekten av flyktingmottagandet som kan 
innebära både kraftigare befolkningsökning och ökat 
behov av kommunens service utöver dagens planer. En 
annan osäkerhet är också om vi har en bostads och 
arbetsmarknad som möjliggör en sådan tillväxt. 

Kommunen och hela kommunkoncernen är i ett 
expansivt investeringsskede. Investeringstakten är för 
närvarande högre än tidigare och då resultaten i 
främst kommunen inte förväntas växa i nivå med 
tidigare år blir förmågan att självfinansiera investe
ringsprogrammet begränsad. Genom fastighetsför
säljningar i koncernbolagen under 2015 har koncer
nens egna kapital ökat, skuldsättningen minskat och 
soliditeten ökat. De närmaste åren kommer därmed 
soliditeten att ligga något högre än tidigare år trots 
investeringar och upplåning. Skuldsättningen 
kommer att öka från dagens nivå, vilket på sikt delvis 
kan urholka den finansiella stabiliteten. Goda resultat 
och starka kassaflöden är nödvändiga för att kunna 
uppnå en kontrollerad finansiell tillväxt.

Utfallet av de finansiella målen kan något enstaka 
år avvika men långsiktigt får dessa inte äventyras. En 
god ekonomisk hushållning med en tydlig strävan att 
nå de finansiella målen är den bästa förutsättningen 
för att uppnå en långsiktigt ekologisk, social och 
ekonomisk hållbar utveckling.
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Sammanfattning

Kommunen har under en rad år visat upp en god resultatutveck
ling, tolv år i rad har resultatet varit positivt. Det finansiella 
resultatmålet om ett överskott motsvarande två procent av 
intäkter från skatter, generella bidrag och utjämningssystem har 
överträffats under de flesta åren. Även för år 2015 uppvisas ett 
positivt resultat 213,6 mnkr.

Under de senaste åren har dock ett antal tillfälliga intäktspos
ter varit bidragande till de positiva resultaten. Nämnas kan 
tillfälligt statligt konjunkturstöd i samband med finanskrisen år 
2010, försäkringsersättning med 36 mnkr år 2014 samt återbetal
ning av AFA försäkringspremier med 79 mkr år 2012, 75 mnkr år 
2013 samt 36 mnkr år 2015.

År 2015 uppstår ett trendbrott då nämnderna (exklusive 
finansförvaltningen) uppvisar ett positivt resultat som exklusive 
realisationsvinster och exploateringsresultat uppgår till 71,3 (7,9) 
mnkr. Det är viktigt att verksamheten bedrivs med ett effektivt 
resurs utnyttjande i enlighet med det kommunövergripande 
målet inom ekonomiperspektivet. Detta kommer att bli allt 
viktigare då vi nu ser ett ökat kostnadstryck till följd av en god 
befolkningstillväxt. Kraven ökar vad avser kommunala anlägg
ningar. Det gäller förskolor, skolor, äldreboenden, infrastruktur 
men även nya anläggningar för idrott med mera.

Kommunens goda resultatutveckling har stärkt balansräk
ningen. Kommunens egen låneskuld har under senare år, genom 
ett ökat finansiellt sparande, kunnat amorteras ned. Det har 
möjliggjorts genom resultatutvecklingen, men även av att större 
delen av kommunens investeringsverksamhet numera sker via de 
kommunala fastighetsbolagen. Det goda resultatet år 2015 bidrar  
till att finansiera investeringar inom kommunkoncernen som är 
riktade mot den skattefinansierade verksamheten.

Årets resultat (mnkr)

Verksamhetens intäkter  
och nettokostnader (mnkr)
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Intäkter

De totala nettointäkterna för skatter, generella bidrag 
och utjämningssystem uppgick för helåret 2015 till 5 
066,8 (4 843,4) vilket avvek med 33,5 (31,8) mnkr 
gentemot budget.

De viktigaste inkomstkällorna för kommunen är 
skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjäm
ningssystem samt avgifter. Av dessa finansieringskäl
lor svarade skatteintäkterna för 4 333,9 (4 136,7) mnkr. 
Skatteintäkterna är den dominerande inkomstkällan 
och därmed helt avgörande för verksamheternas 
finansiering. I relativa tal svarade skatteintäkterna för 
71(72) procent av finansieringen.

Storleken på intäkterna är beroende dels av nivån 
på skatten, dels av skatteunderlaget efter taxering av 
invånarnas inkomster. Kommunens skattesats uppgår 
efter en höjning med 0,75 kr år 2014 till 22,26 kr per 
beskattningsbar hundralapp. Skattesatsen hade 
dess förinnan varit oförändrad, 21,55 kr, under åren 
1999–2011. Skatte växlingar har skett med landstinget. 
År 2012 blev landstinget huvudman för kollektivtrafi
ken, varmed kommunens skattesats sänktes med 0,26 
kr. 2013 blev kommunen huvudman för hemsjukvår
den. Skattesatsen justerades då till 21,51 kr.

Rikets genomsnittliga skattesats för kommuner 
uppgick år 2015 till 20,70 kr. Gävle låg därmed 1,56 kr 
över riket. Taxeringsutfallet för taxeringsår 2015 
(inkomstår 2014) för kommunen blev 18 502,1 (18 032,5) 
mnkr, vilket innebär en ökning med 2,6 (3,3) procent. 
Ökningen för riket uppgick till 3,2 (3,3) procent.

Skattekraften per invånare (beräknat per 1/11 året 

innan) uppgår till 188,2 (185,5) tkr. Gävle har därmed 
96,9 (97,5) procent av rikets medelskattekraft. 

Nettointäkten från utjämningssystemet, fastig
hetsavgifter och de generella statsbidragen är en 
annan väsentlig inkomstkälla. Dessa uppgick till 732,9 
(706,7) mnkr och svarade för 12 (12) procent av finansie
ringen. Staten garanterar samtliga kommuner en 
intäkt motsvarande 115 procent av rikets medelskat
tekraft. För Gävles del innebar detta en intäkt från 
inkomstutjämningssystemet med 678,5 (643,1) mnkr, 
intäkter från fastighetsavgifter uppgick till 159,6 (155,2) 
mnkr, samt från statliga bidrag med mera 22,7 (51,2) 
mnkr. Avdrag har gjorts för ersättningar till de 
kommunala kostnadsutjämningssystemen med 127,9 
(142,8) mnkr. En tredje inkomstkälla är verksamhetens 
intäkter som svarade för 19 (18) procent av den totala 
finansieringen och uppgick till 1 134,8 (1 015,8) mnkr. I 
intäkterna ingår avgifter och taxor. De i storleksord
ning mest betydelsefulla posterna är avgifter för vård 
och omsorg 83,4 (83,5) mnkr samt avgifter för förskola 
och skolbarnomsorg 60,5 (59,8) mnkr.

Kostnader

Kostnadsanpassning är ett måste för att undvika 
underskott i verksamheten. Kommunen har under 
senare år ställt krav på nämnderna att effektivisera 
och arbeta med omstruktureringar i verksamheten.

De dominerande kostnaderna för kommunens 
verksamhet är personalkostnaderna, 3 396,4 (3 262,4) 
mnkr, som svarade för 57 (57) procent av den totala 
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kostnadsmassan. Dessa kostnader har ökat med 4,1 (2,2) 
procent jämfört med föregående år.

Övriga större kostnadsposter är entreprenader och 
tjänster, bidrag friskolor och friförskolor, hyreskostna
der samt av och nedskrivningar. Bruttokostnaderna 
för kommunen uppgick till 6 073,3 (5 753,1) mnkr, vilket 
ger en ökning med 5,6 (2,6) procent. 

Resultat och jämförelsestörande poster

Tolv år i rad har kommunen redovisat ett positivt 
resultat. Årets resultat uppgår till 213,6 (195,1) mnkr. I 
årsresultatet ingår jämförelsestörande poster med 72,3 
(58,7) mnkr. Dessa utgörs av positiva poster såsom 
realisationsvinster, exploateringsresultat och återbe
talning från AFA försäkring samt negativa poster i 
form av infriande av borgensförbindelse Samkraft AB 
och nedskrivningar.

Nämndernas resultat uppgår till 95,3 (24,0) mnkr. I 
resultatet ingår realisationsvinster samt exploate
ringsresultat med 51,4 (31,9) mnkr. Negativt resultat 
uppvisas av Omvårdnadsnämnden 4,7 (24,1) mnkr, 
Socialnämnden 5,0 (2,4) mnkr samt Överförmyndar
nämnden 0,3 (0,2) mnkr. 

Följande nämnder uppvisar positiva resultat: 
Kommunstyrelsen 69,9 (40,2) mnkr, Utbildningsnämn
den 15,2 (19,2) mnkr. Näringsliv och arbetsmarknads

nämnden 5,8 (8,4) mnkr, Kultur och fritidsnämnden 
8,7 (0,6) mnkr, Samhällsbyggnadsnämnden 2,4 (6,5) 
mnkr, Byggnads och miljönämnden 1,2 (0,4) mnkr, 
Tekniska nämnden 1,6 (10,0) mnkr, Jävsnämnden 0,2 
(ny) mnkr, samt Revisorskollegiet 0,3 (0,3) mnkr. 

En organisationsförändring under 2015 medför att 
resultatet för Tekniska nämnden och Byggnadsoch 
miljönämnden avser perioden januariapril och 
resultatet för Samhällsbyggnadsnämnden avser 
perioden majdecember. Det gäller även jämförelse
siffran för 2014.  

Finansiella intäkter och kostnader

Kommunens roll som internbank skapar stora  
flöden genom förmedling av lån i huvudsak till de 
kommunala bolagen. Volymen förmedlade lån till  
de kommunala bolagen uppgick till 4 761,8 (5 296,5) 
mnkr, medan övrig långfristig utlåning var 1 528,5  
(1 654,6) mnkr. 

I KF § 3 december 2015 togs beslut om förändrad 
kapitalstruktur i kommunkoncernen. Beslutet 
innebar bland annat att Gävle kommun lämnade ett 
villkorat aktieägartillskott till Gävle Stadshus AB på 
300 mnkr. Gävle Stadshus AB lämnade i sin tur ett 
villkorat aktieägartillskott på 300 mnkr till Gavle
fastigheter Gävle kommun AB. Avsikten med detta 
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aktieägartillskott var att det skulle användas till amortering av 
externa lån förmedlade av kommunens internbank.

Gävle kommunkoncern har minskat sina externa lån med totalt 
584,7 mnkr. Gävle kommun har amorterat 50 mnkr av lånen. 

Finansnettot försämrades med 3,7 (19,8) mnkr och uppgick till 
85,3 (89,0) mnkr.

Tillgångar, skulder och eget kapital

Balansomslutningen uppgick vid årets slut till 10 731,7 (10 919,1) 
mnkr, vilket innebär en minskning med 187,4 (41,4) mnkr. De imma
teriella anläggningstillgångarna har minskat med 1,4 (6,5) mnkr 
och de materiella anläggningstillgångarna har minskat med 288,8 
(19,2) mnkr. De finansiella anläggningstillgångarna har minskat 
med 344,4 (64,0) mnkr. 

Omsättningstillgångarna hade vid balansdagen ökat med 102,8 
(79,7) mnkr. Det egna kapitalet var vid årets ingång 3 874,4 mnkr. 
Ytterligare 213,6 mnkr motsvarande årets resultat tillfördes det egna 
kapitalet, som vid årets utgång uppgick till 4 088,0 mnkr. Förmögen
heten per invånare var således 41,3 (39,4) tkr.

Investeringar
Investeringarna i materiella och materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 148,9 (126,4) mnkr vilket var 72,2 (70,5) mnkr lägre än 
budgeterat. Investeringarna avser såväl skattefinansierad verksam
het som exploatering. Investeringarna i finansiella anläggnings
tillgångar uppgick till 318,9 (40,0) mnkr.

Pensionsförpliktelser 
Pensionsåtagandet redovisas enligt den instiftade (lagen om kom
munal redovisning) så kallade blandmodellen, vilket innebär att en 
mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större 
del utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Det totala 
åtagandet uppgår till 2 560,7 (2 608,0) mnkr inklusive löneskatt. De 
pensioner som intjänats till och med 1998 uppgår till 2 169,2 (2 231,9) 
mnkr och redovisas som en ansvarsförbindelse.

För att möta kommande åtaganden för pensionsförpliktelser 
avseende pensionsrätter intjänade före 1998 har kommunen tecknat 
ett avtal om en försäkringslösning i det av Gävle och Sundsvalls 
kommun ägda Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB. 
Genom att teckna en försäkringslösning skapas en buffert för 
kommande år när pensionskostnader och utbetalningar stiger, vilket 
riskerar att minska det framtida resursutrymmet för den kommu
nala verksamheten. Bufferten innebär att den topp av utbetalningar 
som väntas inträffa under en 10årig period från och med 2015 kan 
mötas av utbetalningar från garantiförsäkringen.

Avsättningen till pensionsförsäkringen sker etappvis. Försäk
ringsavtalet gäller i 20 år och reglerar skador, ersättningar och 
premieinbetalningar. Garantin inträder när försäkringsvillkoren är 
uppfyllda. Placerade medel i garantiförsäkring hos Kommungaranti 
hade vid årsskiftet ett bokfört värde uppgående till 708,7 (708,7) 
mnkr.

Genom försäkringslösningen har kommunen vidtagit åtgärder för 
att möta ungefär en tredjedel av de framtida kostnadsökningarna till 
följd av utbetalningar av pensioner som är intjänade före 1998. Med 
denna lösning förbättras förutsättningarna för den kommande 
generationen att kunna erbjudas kommunal service motsvarande 
dagens nivå utan skattehöjning eller ökad lånebelastning.
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Pensionsförpliktelser (mnkr) 2015 2014

Avsättning i balansräkningen 391,5 376,1

Ansvarsförbindelse 2 169,2 2 231,9

Total förpliktelse 2 560,7 2 608,0

Återlån till verksamheten 2 560,7 2 308,0

Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser
De totala borgensförbindelserna uppgår till 707,0 (729,5) mkr. Det 
största borgensåtagandet 636,0 (636,0) mnkr avser lån som innehas av 
Gävle Stadshus AB. I övrigt utgörs borgensåtagandena av pensions
skulder för Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt Gävle Energi AB 
16,5 (15,7) mnkr, ramavtal billeasing 44,1 (40,3) mnkr samt övriga 
åtaganden såsom statliga bostadslån för stiftelser, kreditgaranterade 
bostadsrätter samt åtgärder enligt socialtjänstlagen och KF:s beslut 
6,9 (7,1) mnkr.

Kommunen har under 2015 behövt infria borgensåtagandet 
gentemot Samkraft AB. Borgensåtagandet uppgick till 26,9 mnkr. Av 
detta belastar 14,7 mnkr kommunens resultat, medan medel för 
återstående del 12,2 mnkr har erhållits av underborgenärer.

Kommunens leasingåtaganden har under året klassificerats 
utifrån begreppen finansiell och operationell leasing. Värdet för 
framtida minimileaseavgifter för operationell leasing uppgår till 
69,0 mnkr, för den finansiella leasingen uppgår nuvärdet för mini
mileaseavgifterna till 7,5 mnkr.

Avstämning mot balanskrav
Vid beräkningen av balanskravet ska realisationsvinster avräknas 
årets resultat. Årets resultat 213,6 (195,1) mnkr inkluderar realisa
tionsvinster med 15,5 (8,7) mnkr. Justerat resultat enligt balanskravet 
uppgår därmed till 198,1 (186,4). Kommunen klarar balanskravet. 



Nämnder och bolag
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnads- och miljönämnden
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd
Revisorskollegiet
Jävsnämnden

Gävle Stadshus AB
Gävle Energi AB koncern
AB Gavlegårdarna koncern
Gavlefastigheter Gävle kommun AB koncern
Gävle Hamn AB koncern
Gävle Vatten AB



Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen Jörgen Edsvik, ordförande
Kommunledningskontoret Helén Åleskog, förvaltningschef

Målanalys

Av 16 uppsatta mål inom perspektiven har sju  
uppnåtts i sin helhet och nio har delvis uppnåtts.

Medborgare och kunder 

Delaktighet, kommunikation och  
servicegrad med kvalitet ska öka. ◆
Kompetensnivån hos kommunens befolkning  
höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov  
och samhällets utveckling.

◆

Ökad tillgänglighet, trygghet och folkhälsa. ◆

Utvecklingen av kundtjänsten fortsätter. Ny teknik, 
däribland ett CRMsystem, har införts för att förbättra 
hanteringen av inkommande samtal och förfråg
ningar. En mätning som gjorts inom SKLs projekt 
”Kommunens Kvalitet i Korthet” visade att 58 procent 
av dem som tog kontakt med kommunen via telefon 
fick ett direkt svar på en enkel fråga. Resultatet är 
mycket bra då medelvärdet i riket var 45 procent. 
Informationskanalen Gavle.se utvecklas. Nämnas kan 
en kampanjweb för det miljöstrategiska programmet, 
samråd översiktsplan via web samt videobrevet  
”Gilla Gävle”. 

Kommunledningskontoret samarbetar med 
studentkåren på Högskolan för att synliggöra Gävle 
som en attraktiv studentstad. Samtliga studenter som 
åberopade studentbostadsgarantin fick bostad inför 
terminsstarten. 

Framtagande av ett samlat program för social 
hållbarhet, där mänskliga rättigheter är av särskild 
vikt, har påbörjats. En handlingsplan för integration 

är under utarbetande. Planen är angelägen för att 
samordna och utveckla insatser utifrån den ökande 
flyktingtillströmningen. För att öka social samman
hållning och integration har ett flertal projekt med 
finansiering av bostadssociala medel beslutats.

Medarbetare

Framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar ansvar, 
har handlingsutrymme och är medskapande. ◆
Ett inspirerande och utvecklande ledarskap. ◆
Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner. ●

Svarsfrekvensen i medarbetarundersökning 2015 var 
hög, 94 procent, och resultatet var något bättre än 
2013. Delaktighet, lärande i arbetet och medarbetar
kraft fick sammantaget höga resultat. Varje avdelning 
har arbetat med sitt resultat i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Ledarskapsindex, som mäts i medarbetarundersök
ningen, uppvisar gott resultat. Vägledning och stöd 
ges till samtliga chefer utifrån resultatet. För att 
kvalitetssäkra kompetensen vid anställning av nya 
chefer prioriteras chefsrekryteringar av det centrala 
rekryteringsstödet. 

Samtliga avdelnings och enhetschefer på kommun
ledningskontoret deltar aktivt i löneöversynsarbetet 
och en samlad bedömning av vilka åtgärder som behövs 
för att nå verksamhetens resultat, jämställda löner och 
för att behålla och rekrytera medarbetare görs.

Hållbart samhälle

En förbättrad infrastruktur för kommunikation. ◆
Ett bostadsbyggande som tillgodoser behov och 
efterfrågan. ●
Internationalisering bidrar till verksamhetsutveckling  
och ökad måluppfyllelse. ●
Planeringen ska inriktas på att det alltid finns  
tillräckligt med mark för att möta olika behov. ●
Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner. ◆
Verksamheterna ska utvecklas och effektiviseras  
med stöd av IT. ◆
Projektmognaden ökar successivt med stöd av en etablerad 
projektmodell (XLPM) och en prioriterad projektportfölj. ◆

En fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkust
banan har antagits. Tillsammans med sju ytterligare 
kommuner och två landsting har Gävle bildat ett 
gemensamt bolag för att påskynda utbyggnaden på 
bandelen GävleHudiksvall. Ett program för gästhamn 
i Gävle har beslutats. Gävles befolkning ökar, men 
antalet arbetstillfällen bedöms inte öka i samma takt. 
Genom förbättrade pendlingsmöjligheter med miljö
vänliga trafikslag och effektiv elektronisk kommuni
kation kan dock Gävle tätare kopplas samman med 

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Verksamhetens intäkter 220,7 193,1 207,2

Personalkostnader -137,0 -130,9 -147,5

Övriga kostnader -264,7 -251,7 -251,0

Avskrivningar/nedskrivningar -6,4 -5,4 -4,7

Internränta -0,6 -0,6 -0,6

Resultat före kommunbidrag -188,0 -195,5 -196,6

Kommunbidrag 257,9 235,2 257,6

Årets resultat 69,9 39,7 61,0

Resultatkorrigering enl KF -64,0 -37,3

Utfall efter korrigering 5,9 2,4 61,0

Resultatfond 31/12 29,3 23,4

Investeringar 31,9 29,3 66,9

Erhållet investeringsbidrag -0,5 0,0 0,0

Antal anställda 231 208
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Stockholm/Mälardalen och regionen i övrigt, vilket 
ger ett större funktionsområde för arbete, bostad och 
studier. Gävle Hamn har strategisk betydelse för 
näringslivet i hela Mellansverige. De infrastruktur
satsningar som görs i hamnen skapar stora utveck
lingsmöjligheter.

Eftersom Gävle växer har kommunledningskontoret 
utökat kompetensen för arbetet med de viktiga mark, 
exploateringsoch planfrågorna. Bostadsbyggandet 
ökar, under 2015 har 468 lägenheter färdigställts och 
425 lägenheter påbörjats. Ett stort antal bygglov har 
beviljats. En översyn av kommunens inriktnings
program för bostadsförsörjning har inletts. Byggklar 
mark är en viktig förutsättning för att näringslivet ska 
kunna etablera och utveckla verksamheter. Plane
ringen för markbehov måste bli mer målinriktad. 
Behovet av mark för tung industri minskar, medan 
behovet för handel och logistik verkar öka.

Inom området internationalisering fortgår projek
ten med Buffalo City och Zhuhai. Vidare erhåller 
förvaltningarna stöd för projekt inom bland annat 
skolområdet. Deltagande sker i vänorts och partner
skapssamarbete, internationella nätverk, erfarenhets
utbyten och projekt med EU eller annan internatio
nell finansiering. 

Arbete med energiplanen, centralisering av  
fordonsansvar, planering av Gävle Miljögala samt 
uppdraget Hållbart Näringsliv, med syfte att minska 
koldioxidutsläppen från kommunens inkommande 
varutransporter, är exempel på aktiviteter som gjorts 
inom miljöområdet. Ett stort engagemang för miljö
frågorna finns i kommunkoncernen.

Tillsammans med Utbildning Gävle har ett utveck

lingsarbete rörande IT i skolverksamheten bedrivits. 
Det rör såväl teknisk som pedagogisk kvalitet. Ett led i 
den digitala utvecklingen är att Kommunfullmäktige 
numera får sina kallelser distribuerade i läsplattor. 
Beträffande arbetet med en prioriterad projektportfölj 
har förbättringsarbete ej kunnat genomföras i önskad 
omfattning.

Ekonomi

Kommunkoncernens gemensamma processer  
för kvalitet, planering och uppföljning är effektiva  
och ger verksamheten ett efterfrågat stöd.

●
Förvaltningens resursutnyttjande är kostnadseffektivt, 
förvaltningens egna processer är effektiva och  
tjänsterna levereras med kvalitet.

●

Samverkan externt inom administrativa processer. ●

Ett ökat fokus läggs på analyser bland annat genom 
deltagande i SKLs jämförelsedata, KKIK (Kommunens 
Kvalitet i Korthet). En översyn av inköpsprocessen har 
gjorts och ett utvecklingsarbete har inletts. Beslut har 
tagits om en ny budgetprocess, kommunplanen med 
skattesats fastställs av Kommunfullmäktige i juni, 
endast tekniska justeringar av planen görs i december.

De kommunikatörer som arbetar med produktions
ledet inom kommunikationen har samlats på kom
munledningskontoret, vilket har upplevts positivt av 
de förvaltningar som nyttjat deras tjänster. En 
gemensam etjänsteplattform har upphandlats av de 
kommuner som ingår i den gemensamma nämnden 
för verksamhetsstöd. Det ger förutsättningar för 
gemensam utveckling av etjänster.

46 Kommunstyrelsen



Uppföljning av uppdragen

Kommunstyrelsen har ett uppdrag rörande IT 
relaterade frågor i utbildningsverksamheten, uppdra
get genomförs i nära samarbete med Utbildning Gävle. 
Kontinuerlig avrapportering sker. Kommunstyrelsen 
fick 2014 uppdraget att ta fram en analys avseende 
förutsättningarna för Omvårdnads verksamhet. 
Djupare analyser av ekonomi och volymutveckling 
liksom lokalförsörjningsläget har genomförts. Förut
sättningarna för en verksamhetsutveckling med 
säkert stöd av IT har utretts. Uppdraget har under  
2015 utökats till att omfatta Omvårdnads organisation 
och möjligheterna att minska delade turer. Genomlys
ningen har lett till förbättrade processer inom ett 
flertal områden. Övriga uppdrag till Kommunstyrel
sen gäller bland annat det miljöstrategiska program
met, bostadsförsörjning och integration. 

Väsentliga händelser

•  I december antogs Alliansens förslag till kommun
plan 2016 varvid S, V och Mp valde att avsäga sig 
kommunalråds och ordförandeposter i nämnder  
och bolag.

• Ställningstagande till framtida organisation och 
struktur av Gävle Hamn AB.

•  Översiktsplan för Gävle blev färdig för samråd.

Resultat och investeringar

Kommunstyrelsens resultat uppgår till 69,9 (39,7) mnkr, 
exklusive exploateringsresultat och realisationsvinster 
är resultatet 18,4 (7,5) mnkr. För den kommunbidrags
finansierade verksamheten (Kommunledningskontoret 
exklusive IT och stadshusservice) är resultatet 17,2 (7,3) 
mnkr, varav ej förbrukade medel för samverkans och 
särskilda insatser utgör 9,0 (3,6) mnkr. Överlag redo
visar avdelningarna inom Kommunledningskontoret 
positiva resultat. För den uppdragsfinansierade 
verksamheten uppgår resultatet till 1,2 (0,2) mnkr.

Exploateringsresultatet uppgår till 35,9 (23,2) mnkr  
i jämförelse med budget 60,0 mnkr.

Investeringarna uppgår till 5,6 (4,4) mnkr.  
Investeringarna består av möbler och utrustning inom 
Kommunledningskontoret samt ITinvesteringar. 
Inköp av markreserv uppgår till 3,3 (1,1) mnkr. Investe
ring i exploateringsområden uppgår till 22,5 (23,8) 
mnkr.

Framtiden

Kommunstyrelsens arbete och ansvar för styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll – eller uppsikt – 
måste ständigt uppdateras för att följa utvecklingen av 
såväl ekonomi som resultat. Analysarbetet behöver 
utvecklas med tydligare fokus på kvalitet. Genom att 
tydligare följa verksamheterna genom återkommande 
rapportering till Kommunstyrelsen kan kraven på 
såväl kvalitet som måluppfyllelse förtydligas löpande 
och nödvändiga justeringar vidtas.

Under 2013 infördes ett nytt affärssystem med 
kompletterande system för planering och uppföljning 
av verksamhet. Utvecklingen av arbetet i dessa system 
och införande av nya processer har pågått under hela 
2015 och fortsätter med ytterligare förbättringar under 
2016. Ett fördjupat internkontrollarbete i hela 
kommun koncernen har utvecklats och en tredje 
uppföljning är på gång. Kommunstyrelsens uppsikts
plikt över de kommunala bolagen har skärpts genom 
ny lagstiftning. Verksamhetsutveckling med stöd av 
IT pågår främst vad gäller skolans olika behov och 
framöver behöver samlade insatser riktas mot 
Omvårdnad Gävles område. Inom Etjänsteområdet 
krävs ett större engagemang från förvaltningarna för 
att önskade resultat ska uppnås. Med större krav på 
förvaltningarna i detta arbete finns möjlighet till 
såväl ökad kvalitet som möjligheter till effekthem
tagning. Digitalisering är framöver ett fokusområde.

Gävle växer och det ställer krav på planering och 
genomförande av såväl infrastruktur, bostadsförsörj
ning, markberedskap och miljö, men också frågor 
såsom integration och kompetensförsörjning. Detta 
kan ge ökade förutsättningar för såväl befolknings
tillväxt som arbetstillfällen.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden: Martin Vadelius, ordförande
Utbildning Gävle: Frank Stoor, förvaltningschef

Målanalys

Av åtta uppsatta mål inom perspektiven har inget 
uppnåtts i sin helhet, sju har delvis uppnåtts och ett 
har ej nåtts.

Medborgare och kunder

Medborgare har förtroende för våra verksamheter. ◆
Alla barn och elever utmanas och klarar sin utbildning. ■
Utbildning Gävles verksamheter har en god lärande miljö. ◆

Delaktighetsindex för vårdnadshavare har sjunkit från 
föregående år. Vårdnadshavarna upplever inflytande 
och delaktighet i lika utsträckning som i riket. Nöjd
hetsindex för vårdnadshavare och elever har ökat från 
föregående år. Vårdnadshavare i skolan är lika nöjda 
eller något mer nöjda med skolan jämfört med riket.

Vårdnadshavare i förskolan anser att deras barn har 
en stimulerande, utvecklande och lärande miljö, 
resultatet har förbättrats från föregående år.  Skolin
spektionens tillsyn lyfter detta som en av styrkorna i 
förskolan. Personaltätheten i fritidshem har ökat och 
är högre än i riket, även föräldrars upplevda kvalitet i 
verksamheten har ökat. Utvecklingen av fritidshem
men framhålls som en styrka av Skolinspektionen. 
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymna
sieskolan och som nått kravnivåerna i alla ämnen har 
minskat från föregående år. Det genomsnittliga 
meritvärdet är i stort sett oförändrat. Resultaten är 
lägre än i riket. Flickornas resultat är högre än 
pojkarnas. Skillnaderna i resultat har ökat mellan och 
inom skolor. Det är framför allt en negativ resultatut

veckling för skolor med en hög andel elever med kort 
studiebakgrund i Sverige. När nyinvandrade och elever 
med okänd bakgrund exkluderas i statistiken är 
resultatskillnaderna till riket mindre och andelen 
behöriga till gymnasiet är lika som i riket. Andelen 
elever med gymnasieexamen har minskat från 
föregående läsår. Andel elever på yrkesprogram med 
högskolebehörighet har minskat marginellt från 
föregående år. Resultaten är lägre än i riket. Andelen 
elever som slutfört gymnasieskolan inom 3 år har ökat 
från föregående år och resultatet är bättre än i riket. 
Elevernas upplevelse av stimulans, lärares tillit till 
deras förmåga samt elevernas upplevelse av att 
utmanas i skolarbetet är lika som eller större än i riket 
i grundskolan och ungefär lika som i riket i gymnasie
skolan. Skolinspektionens tillsyn visar att det finns 
förutsättningar att skapa en likvärdig utbildning av 
hög kvalitet inom hela skolverksamheten.

Trygghetsindex har ökat från föregående år.  
Ungefär samma andel elever som i riket känner sig 
trygga i grund och grundsärskolan. Kartläggningar 
visar en lägre andel mobbade elever i grundskolan än i 
riket. Gävlemodellen framhålls som en framgångsfak
tor i arbetet med att främja trygghet och motverka 
kränkningar, detta lyfter även Skolinspektionen fram 
som en styrka. Delaktighetsindex för elever har 
sjunkit något från föregående år. Eleverna upplever 
inflytande och delaktighet i lika eller i något större 
utsträckning jämfört med riket. Index för lärande
miljö har ökat från föregående år i förskolan och 
sjunkit något i grundskolan. För gymnasieskolan är 
måttet för lärandemiljö nytt. Elever och vårdnadsha
vare upplever något försämrad arbetsro i grund och 
grundsärskolan. Vårdnadshavares upplevelse av 
studiero är något sämre än i riket medan elevernas är 
något bättre än eller lika som i riket. Eleverna i 
gymnasiet upplever studiero ungefär lika som i riket. 
Frånvaron i gymnasieskolan är högre än i grundsko
lan. Uppföljning av frånvarostatistikens tillförlitlighet 
visar att det finns brister i lärares rapportering av 
frånvaro, bristerna förekommer i mindre utsträckning 
i gymnasieskolan än i grundskolan.

Medarbetare

Utbildning Gävles medarbetare har rätt kompetens. ◆
Utbildning Gävles chefer leder medarbetare mot goda 
resultat. ◆

Andelen årsarbetare med högskoleutbildning i 
förskolan har sjunkit avsevärt både i Gävle och riket, 
vilket beror på att SCB använt en ny rapporteringsme
tod. Andelen högskoleutbildad personal i förskolan är 
dock fortsatt högre än i riket. I fritidshem är andelen 
med högskoleutbildning fortsatt hög, betydligt högre 

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Verksamhetens intäkter 278,8 257,8 238,4

Personalkostnader -1 379,3 -1 319,2 -1 399,1

Övriga kostnader -988,6 -942,2 -947,9

Avskrivningar/nedskrivningar -21,7 -19,8 -17,2

Internränta -1,9 -1,9 -1,7

Resultat före kommunbidrag -2 112,7 -2 025,3 -2 127,5

Kommunbidrag 2 127,9 2 006,1 2 127,5

Årets resultat 15,2 -19,2 0,0

Resultatkorrigering enl KF -1,0 20,6 -

Utfall efter korrigering 14,2 1,4 0,0

Resultatfond 31/12 101,5 87,3 -

Investeringar 23,6 14,0 28,3

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 3 170 3 098
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än i riket. Andelen lärare i grundskolan med legitima
tion och behörighet i ämnet är lika som i riket. I 
gymnasieskolan är andelen högre än i riket. I särsko
lan är andelen behöriga lärare något högre än i riket. 
126 karriärtjänster har inrättats och flera rekryte
rings och utbildningsinsatser har genomförts för att 
säkra kompetenstillgången. Aktiviteterna behöver 
dock intensifieras och utvidgas. Skolan framhåller 
kollegialt lärande som en framgångsfaktor och 
förstelärarnas roll betonas i det arbetet. 

Medarbetarundersökningen för 2015 har genomförts 
med hög svarsfrekvens och resultatet är högt. I jäm
förelse med resultatet från 2013 har förbättringar skett 
på de flesta områden som undersökts. 70 procent av 
cheferna inom förskola och skola har genomgått eller 
genomgår det statliga rektorsprogrammet. Skollagen 
ställer krav på genomgånget rektorsprogram för 
rektorer, där 85 procent av cheferna har eller genomgår 
rektorsprogrammet. Förskolans chefer har också genom  
gått utbildningen ”Att leda på vetenskaplig grund”. 

Hållbart samhälle

Utbildning Gävles verksamheter  
ger likvärdiga förutsättningar. ◆
Utbildning Gävle utvecklar ständigt sina verksamheter. ◆

91 procent av vårdnadshavare i förskolan och 85 procent 
av vårdnadshavare i grundskolan anser att deras barn 
får det stöd de behöver. I förskolan är det en förbättring 
från föregående år. I grundskolan är det en liten försäm
ring från tidigare år. 83 procent av eleverna i gymnasie
skolan upplever att de får tillräckligt stöd, måttet är 
nytt för 2015. Vårdnadshavare upplever i lika utsträck
ning som i riket att skolan gör anpassningar efter 
elevers behov. Resultatet för grundsärskolan är dock 
sämre än i riket när det gäller anpassningar. Elevernas 
uppfattning om skolans förmåga att göra anpassningar 
efter deras behov är ungefär samma som i riket.

Skolinspektionens tillsyn visar att det finns förut
sättningar att skapa en likvärdig utbildning i fritids
hem, grund och grundsärskola samt i gymnasie och 
gymnasiesärskola. Förskolan behöver arbeta bättre för 
att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet 
att utveckla det svenska språket och sitt modersmål. 
Uppföljning av elevhälsans arbete och hur stödprocessen 
för extra anpassningar och särskilt stöd fungerar i 
skolan behöver bli bättre. Detta för att säkerställa 
relevant underlag vid analys av resultat och att utveck
lingsåtgärderna som huvudmannen beslutar får avsedd 
effekt. Tillsynen av gymnasiesärskola, förskola och 
fritidshem visar att huvudmannen arbetar kontinuerligt 
och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbild
ningen inom väsentliga områden, i syfte att främja ökad 
likvärdighet och kvalitet. Huvudmannen har ett 
strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete i gymna
sieskolan men behöver utveckla uppföljning och analys 
på huvudmannanivå samt i grund och grundsärskola. 
Bristerna gör att det i dagsläget är svårt för huvudman
nen att identifiera vilka utvecklingsområden som 
behöver prioriteras för att förbättra måluppfyllelsen 
samt svårt att veta om åtgärder ger önskvärda effekter. 

Utredning av resursfördelningen har genomförts i 

syfte att skapa en modell som ger likvärdiga förutsätt
ningar för alla barn och elever att utmanas och klara sin 
utbildning. Utifrån de utvecklingsområden som fram
kom utformades en ny resursfördelningsmodell för 2016.

Indexvärde för måluppfyllelse mot det miljöstrate
giska programmet når inte målvärde för 2015. Olika 
faktorer har gjort att alla medarbetare inte hunnit bli 
informerade om programmet samt att alla verksam
heter inte planerat in aktiviteter för lärande för 
hållbar utveckling. Bedömningen är att målvärdena 
för 2015 varit för ambitiösa i förhållande till det 
övergripande målet.

Ekonomi

Utbildning Gävles organisation är resurseffektiv. ◆

Utredning av resursfördelning visar att de faktorer 
och ställningstaganden som kan förväntas för att ge 
likvärdiga förutsättningar för barns och elevers 
utbildning tas i beaktande. Utredningen identifierade 
utvecklingsområden som resulterade i ny resursför
delningsmodell för 2016. En långsiktig och strategisk 
lokalresursplan med löpande uppdaterade elevprogno
ser och scenarion har tagits fram. Uppföljning av 
arbetet med ekonomisk uppföljning och årsprognos 
visar att budgetansvariga efterfrågar stöd kring 
analys av utfall och bedömning av årsprognoser, 
utvecklad periodisering av bokföringen samt kring 
ekonomiska samband. 

Utbildningsnämndens resultat visar ett överskott 
på 15,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse med  
0,6 procent. Överskottet motsvarar 11,0 mnkr, en 
avvikelse med 0,6 procent inom de kommunala 
skolverksamheterna och 4,2 mnkr, en avvikelse med 
0,2 procent inom central förvaltning (inklusive elev
hälsa). Inom de kommunala skolverksamheterna har 
gymnasieskolan ett underskott på 0,9 mnkr, en 
avvikelse med 0,3 procent som beror på färre elever än 
budgeterat samt ökade kostnader för IT och måltider 
till följd av nya avtal 2015. Förskolan har ett överskott 
på 5,2 mnkr, en avvikelse med 0,9 procent som framfö
rallt finns inom personalkostnader. Pedagogisk 
omsorg har ett underskott och kräver större åtgärder 
under 2016 för att komma i ekonomisk balans. Grund
skolan har ett överskott på 6,8 mnkr, en avvikelse med 
0,7 procent. Grundskolans kostnader för IT och målti
der genererar större underskott till följd av nya avtal 
2015, underskottet balanseras upp av statsbidrag för 
lågstadiesatsningen. Inom central förvaltning har 
elevhälsan ett underskott på 6,0 mnkr, en avvikelse 
med 6,8 procent som beror på ökad andel beviljade 
”tilläggsbelopp för extraordinärt stöd” i grundskolan. 
Inom central förvaltning genererar kostnaderna för 
nya lokaler samt kapitaltjänst underskott. För att 
balansera underskotten har rekryteringar inom 
central förvaltning senarelagts och överskott tillska
pats inom personalbudgeten. Överskott genereras även 
inom central förvaltnings kostnader för skolskjutsar, 
avgångsvederlag och färre elever än budgeterat.

49Utbildningsnämnden



Uppföljning av uppdragen

Utbildningsnämndens specifika uppdrag är att alla 
barn och elever i Gävle ska utmanas och klara sin 
utbildning – även de elever som behöver längre tid i 
nämndens verksamheter; att i samverkan med 
Kultur och fritidsnämnden utreda möjligheterna att 
tillsammans med övriga intressenter utveckla 
kommunens fritidsverksamhet och ge barn och 
ungdomar meningsfulla aktiviteter utanför ordinarie 
skoltid, vilket också kan ge utökade möjligheter till 
omsorg under obekväm arbetstid; samt att tillsam
mans med Kommunstyrelsen göra en översyn av 
ITrelaterade frågor i utbildningsverksamheten.

Ett systematiskt arbete bedrivs för att alla elever i 
Gävle ska utmanas och klara sin utbildning, bland 
annat har hela grundskoleverksamheten organiserats 
om vilket Skolinspektionen i sin tillsyn framhåller som 
en styrka. En organisation för mottagande av nyan
lända barn och elever finns. En utredning utifrån 
begreppet ”likvärdig fritid” har genomförts, det 
fortsatta utvecklingsarbetet drivs framförallt av Kultur 
& Fritid. Möjligheten till ITutrustning för elever i 
årskurs 7–9 har utretts och medel för kompetensut
vecklingsinsatser, utrustning till elever i högstadiet 
samt övrig digital infrastruktur har tillsatts. 

Väsentliga händelser

• Starkt ökande barn och elevantal i framför allt 
grundskolan, vilket påverkar både organisation av 
verksamheterna och lokalplaneringen.

• Ökande andel nyanlända barn och elever har ställt 
krav på organisation, lokaler, personalförsörjning och 
påverkat resultaten.

• Brist på lärare med rätt kompetens har uppkommit både 
utifrån skollagens krav på legitimerade lärare i alla verk 
samheter och utifrån det ökade behovet av lärare.

Resultat och investeringar

• Utbildningsnämndens resultat visar ett överskott på 
15,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse med  
0,6 procent. Resultat kommunal gymnasieskola/
gymnasiesärskola 0,9 mnkr, en avvikelse 0,3 procent, 

kommunal förskola/pedagogisk omsorg 5,2 mnkr, en 
avvikelse med 0,9 procent, kommunal grundskola/
grundsärskola 6,8 mnkr, en avvikelse med 0,7 procent. 
Resultat central förvaltning (inklusive elevhälsan) 4,2 
mnkr, en avvikelse med 0,2 procent, varav köp av 
huvudverksamhet (fristående huvudmän/interkom
munala) 7,8 mnkr, en avvikelse med 2,1 procent.

• Kommentarer större avvikelser: Intäkten för driftbi
drag motsvarar ett överskott mot budget med 36,1 
mnkr. Överskottet beror framförallt på tillkom
mande statsbidrag som inte budgeterats för året, 
”lågstadiesatsningen” samt ökade intäkter för 
asylersättning som följd av ökat antal asylsökande 
elever. Kostnaderna för ”material och tjänster” 
motsvarar ett underskott mot budget med 34,7 
mnkr. Underskottet beror framförallt på att kostna
derna för måltider och IT är högre än budgeterat till 
följd av nya avtal och priser 2015, vilka inte var kända 
vid budgeteringen. Posten innehåller även budget
reglering för Bergby rektorsområde som har flera 
småskolor, vilket gör att rektorsområdet inte får en 
ekonomisk bärighet utan måste finansieras via 
överskott inom övriga rektorsområden. 

• Utbildningsnämndens investeringar uppgår till  
23,6 mnkr och årsbudgeten var 28,4 mnkr. Över
skottet 2015 motsvarar 4,8 mnkr. Under 2015 har inte 
samtliga planerade byggprojekt via Gavlefastigheter 
genomförts. Återhållsamhet har gällt för att skapa 
överskott inför 2016 då vi ser ökade behov utöver 
tilldelad ram 2016. Utbildningsnämnden begär att få 
överskottet överfört till budgetåret 2016. 

• Investeringarna 2015 omfattar inventarier till 
Vallbackskolan, skapandet av nya förskoleplatser, 
om och nybyggnation samt förnyelseinventarier  
i samband med ombyggnation, slitage eller verksam
hetsförändringar.

Framtiden

Kunskapsresultaten behöver förbättras. Nyanlända 
barns och elevers utveckling och lärande behöver säker
ställas. Det systematiska kvalitetsarbetet, uppföljning 
av elevhälsan samt arbetet med anpassningar och stöd 
behöver utvecklas enligt Skolinspektionens påtalade 
brister. Kompetensförsörjning samt ökade lokalbehov 
är stora utmaningar.
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Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden: Ahmed Amin, ordförande
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle: Tove Elvelid, förvaltningschef

Målanalys

Av 11 uppsatta mål inom perspektiven har 6 uppnåtts i 
sin helhet och 5 har delvis uppnåtts.

Medborgare och kunder

Medborgare och målgrupper (brukare, deltagare, elever  
och företagare) har stort förtroende för verksamheterna 
inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle. 

●

Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning. ●
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle bidrar till att  
våra målgrupper kan påverka sin livssituation och  
ta en mer aktiv del i samhället.

◆

För att utreda om nämnden uppnår stort förtroende 
hos sina målgrupper genomförs olika typer av under
sökningar eller uppföljningar inom respektive enhet 
och dess verksamheter. Resultatet av dessa visar 
överlag på ett högt utfall av upplevd nöjdhet. 

Målet att Gävle ska ha en framgångsrik kompetens
försörjning är en central del av nämndens kärnverk
samhet. Småföretagarbarometern mäter hur företagen 
uppfattar tillgången på lämplig arbetskraft och 
resultatet för 2015 överstiger målvärdet. 1,5 procents
målet uppnås då det under 2015 inrättats tjänster för 
111 personer med intellektuell eller psykisk funktions
nedsättning.

Vuxenutbildningen samverkar inom olika nätverk 
och med olika aktörer för att fånga upp vilka  
kom petenser som behövs för att vara anställningsbar. 
Förvaltningens verksamheter jobbar fortlöpande med 

att anpassa sina insatser efter det faktiska behov som 
efterfrågas av elever, brukare och deltagare.

Medarbetare

Medarbetare inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har 
tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra 
uppdragen 

●
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle säkerställer behovet av 
kompetenta medarbetare genom jämställda och 
konkurrenskraftiga löner och villkor 

◆

I årets medarbetarundersökning svarade 96 procent av 
förvaltningens medarbetare. Resultatet är generellt 
positivt och visar på en hög prestationsförmåga, god 
arbetsmiljö samt tydlighet i mål och uppdrag. 

Hållbart samhälle

Studerande inom vuxenutbildningen har efter avslutade 
studier stärkt sin ställning på arbetsmarknaden och i 
samhället och har även ökat sina möjligheter till vidare 
studier eller egen försörjning 

◆

Individer inom arbetsmarknadsenheten utvecklas för 
närmaste vägen till arbete ●
Individer inom Enheten för daglig verksamhet utvecklas 
optimalt genom sin valda sysselsättning ◆
Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för 
företagande i jämförelse med andra kommuner i 
Stockholmsregionen 

●
Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva 
platser för företag ◆

Vuxenutbildningen bedriver ett aktivt arbete för att öka 
måluppfyllelsen och minska avbrotten från utbild
ningen genom att individualisera och bli mer flexibla  
i än högre grad än idag. SFI, svenska för invandrare,   
i Gävle har en hög måluppfyllelse jämfört med riket, 
2011–2015. SFI har i samverkan med Arbetsförmedlingen 
och Arbetsmarknadsenheten arbetat fram en modell för 
nyanlända med kort utbildningsbakgrund. 

Arbetsmarknadsenhetens måluppfyllelse visar på  
i hur hög grad deltagare som deltar i enhetens olika 
tjänster uppnått det individuella mål som sätts vid 
beställning från Socialtjänst Gävle eller Arbetsförmed
lingen. Inom Enheten för daglig verksamhet tillgodo
ses till största delen brukarens val av sysselsättning, 
men i vissa situationer finns svårigheter att hitta 
lämplig plats för den enskilde. 

För att nå målet om företagande har en årlig 
gemensam handlingsplan med aktiviteter arbetats 
fram av förvaltningar, bolag och förbund inom Gävle 
kommunkoncern, som på olika sätt har företagen som 
kund. Målet ingår i Gävles näringslivsprogram och 
följs även upp inom ramen för detta. De aktiviteter 
som har genomförts för att nå målet under 2015 är 

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015
Utfall 
2014

Budget 
2015

Verksamhetens intäkter 113,0 108,3 106,9

Personalkostnader -207,5 -187,3 -211,3

Övriga kostnader -110,6 -112,6 -104,6

Avskrivningar/nedskrivningar -1,0 -0,9 -1,0

Internränta -0,1 -0,1 0,0

Resultat före kommunbidrag -206,2 -192,6 -210,0

Kommunbidrag 212,0 201,0 210,0

Årets resultat 5,8 8,4 0,0

Resultatkorrigering enl KF -0,7 0,0

Utfall efter korrigering 5,1 8,4

Resultatfond 31/12 26,6 21,5

Investeringar 0,9 1,2 1,3

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 306 294
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bland annat implementering av företagsservice. Det är 
en samordningsmodell för att företagen enkelt ska 
kunna komma i kontakt med flera delar av kommun
koncernen vid ett och samma tillfälle och att hante
ringen av ärendet då sker snabbare och med högre 
kvalitet. Näringslivsenheten arbetar aktivt i sitt 
uppdrag att öka Gävles attraktionskraft för företag.

Ekonomi
Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad  
Gävle är resurseffektiva, långsiktigt hållbara och  
främjar målgruppernas utveckling.

●

Utfallet uppgår till 5,8 mnkr för helåret 2015. Över
skottet motsvarar 1,5 procent av den totala omsätt
ningen. Orsaker till överskottet är främst senarelagda 
anställningar under året. Framförallt finns svårigheter 
att rekrytera lärarpersonal till Vuxenutbildningen.

Uppföljning av uppdragen

Nämnden har i uppdrag att inrätta tjänster för 
personer med intellektuell eller psykisk funktions
nedsättning för att underlätta för dessa att komma  
in på den ordinarie arbetsmarknaden, det så kallade  
1,5 procent målet. Målet uppnås för 2015. 

Nämnden har i uppdrag att genom samverkan med 
interna och externa intressenter vidta åtgärder för att 
minska tid i arbetslöshet, brister i utbildningen och 
öka andelen som är anställningsbara. Att matcha 
behov av kompetens/utbildning och att erbjuda 
adekvat utbildning är ett av nämndens nyckelupp
drag. Nämnden samverkar inom olika nätverk och 
med olika aktörer för att fånga upp vilka kompetenser  
som behövs för att vara anställningsbar.

Nämndens verksamheter har tillsammans med 
Utbildning Gävle, Socialtjänst Gävle och Arbetsför
medlingen skrivit en överenskommelse som syftar till 
att ta ett krafttag om och att förebygga och minska 

ungdomsarbetslösheten (18–24 år), Delegationen för 
Unga till Arbete (DUA). Nämndens åtaganden i 
överenskommelsen är tydligt kopplat till det för
stärkta ansvaret för kommunens aktivitetsansvar 
(KAA) som rör ungdomar 16–20 år som inte går eller 
har gått nationellt program i gymnasieskolan.

Nämnden har tillsammans med Socialnämnden  
i uppdrag att finna former för sysselsättning som ger 
ersättning som minskar behovet av försörjnings 
 stöd. I Arbetsmarknadsenhetens regi har 65 personer 
inom målgruppen anställts i Gävle Kommun i form av 
nystartsjobb.

Nämnden har i uppdrag att undersöka hur  
kommunen kan ge förutsättningar och stöd till start 
av sociala företag, vars primära syfte är att skapa jobb 
för personer som har det svårare på arbetsmarknaden 
och som hamnat i utanförskap. Uppdraget har 
på börjats och arbete med att ta fram ett underlag  
för hur Gävle kommun ska arbeta i frågan pågår.

Väsentliga händelser

•  Kommunens aktivitetsansvar. Från och med 2015 är 
Arbetsmarknadsenheten ansvarig för den verksam
het som kommunen bedriver utifrån skollagstiftning 
om kommuners aktivitetsansvar för unga. 

• Förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen 
gällande integration och ungdomsarbetslöshet. 
Under året har samarbetet med Arbetsförmedlingen  
i Gävle utökats och systematiserats. 

Resultat och investeringar

Utfallet uppgår till 5,8 mnkr för helåret 2015, de fem 
enheterna inom förvaltningen uppvisar överskott  
i storleksordningen 0,2–2,7 mnkr.

Orsaker till överskottet är främst senarelagda anställ
ningar och att andra planerade kostnader ej uppkommit 
under året enligt plan utan har förskjutits i tid.

En viss effektivitetsförbättring i den ekonomiska 
hushållningen inom förvaltningen kan göras framöver 
och målsättningen är att överskott ej ska förekomma på 
grund av att planerade åtgärder ej kunnat genomföras. 

Investeringsutfallet följer huvudsakligen lagd plan, 
en större investering inom Vuxenutbildningen försköts 
till 2016.

Framtiden

• Ett fortsatt fokusområde är att med kvalitet och 
resurser i alla processer klara uppdragen kring 
nyanlända medborgare.

• Inom Enheten för daglig verksamhet förväntas en 
liten ökning av antalet brukare årligen, som då ger 
en ökning av intäkter och kostnader. Nytillkomna 
brukare utöver planering kan innebära höga kostna
der, därmed finns en budgetreserv avsedd för att 
täcka sådan kostnader. Kostnadsutvecklingen för 
verksamheterna beror överlag på brukarnas, elever
nas och deltagarnas antal samt olika stödbehov. 
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Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden Tord Fredriksen, ordförande
Omvårdnad Gävle Annmarie Sandberg, förvaltningschef

1) I KF november 2015 §2 avskrevs ingående värde -6,4 mkr.

Målanalys

Av fyra uppsatta mål inom perspektiven har två 
uppnåtts i sin helhet och två har delvis uppnåtts.

Medborgare och kunder

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder. ◆

Omvårdnadsnämndens grundläggande uppdrag är att 
de personer som är i behov av insatser från nämnden 
är nöjda med dessa. Under 2015 har ett arbete påbörjats 
för att mäta kundnöjdheten mer frekvent i samtliga 
verksamheter. Dessa mätningar är tänkta som ett 
komplement till de nationella mätningarna. Med 
detta vill Omvårdnadsnämnden i framtiden frekvent 
kunna mäta och ta reda på hur nöjda kunderna är med 
insatserna. Dessutom ska mätningarna förmedla vad 
kunderna har för idéer och åsikter om Omvårdnads
nämndens verksamheter och dess utförande.

Att ständigt arbeta med verksamhetsutveckling 
som stärker de trygghetsskapande åtgärderna, 
bemötandet, tillgänglighet, anhörigstödet och 
samverkan är faktorer som bör påverka kundnöjdheten 
positivt. Utfallet från de nationella kundundersök
ningarna är i princip konstant på en relativt hög nivå 
över tidsperioden 2013–2015 såväl för Gävle som för 

riket i stort, men når dock inte upp till den målnivå 
som nämnden satt på indikatorerna.

Medarbetare

Omvårdnad Gävle skall vara en attraktiv arbetsgivare  
med motiverade, framgångsrika medarbetare. ●

Omvårdnad Gävle har målet att vara en attraktiv 
arbetsgivare med motiverade och framgångsrika 
medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete.  
I medarbetarundersökningen 2015 fick Omvårdnad 
Gävle ett högre betyg inom alla elva frågeområden 
jämfört med 2013 års mätning. Arbetet med förbätt
ringar utifrån 2013 års resultat har gett resultat. Svars
frekvensen var hög, hela 82 procent, vilket är en 
förbättring jämfört med 2013. Över 90 procent av 
medarbetarna upplever arbetet som meningsfullt. De 
två områden som mäter ledarskap har båda förbätt
rats.

Hållbart samhälle

Omvårdnad Gävle ska verka för en bra livskvalitet  
för äldre och personer med funktionsnedsättning. ●

Målvärdet på indikatorn gällande täckningsgraden  
i Senior Alert är uppnått under perioden. Omsätt
ningen på vård – och omsorgsboendena har under 
perioden varit låg vilket bidrar till möjligheten till en 
relativ hög registreringsgrad. Under 2015 har arbetet 
med kvalitetsverktygen fortsatt och breddats till fler 
områden. För att mäta livskvalitet för personer med 
svår och medelsvår demenssjukdom har instrumentet 
Qualid valts ut (rekommenderas av Demensförbundet). 
Det har påbörjats ett arbete för att göra mer kontinu
erliga livskvalitetsmätningar i vardagen.

Ekonomi

En hållbar ekonomi. ◆

Resultatet för 2015 är 4,7 mnkr på en omslutning av 
drygt 1,6 mdkr. Det motsvarar en avvikelse mot en 
budget i balans med knappt 0,3 procent. Prognosen 
pekade länge på ett större underskott men under 
hösten har olika typer av åtgärder som vidtagits under 
året börjat ge effekt. Det blir mycket viktigt att under 
2016 noga följa den ekonomiska utvecklingen och vid 
behov vidta erforderliga åtgärder. 

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015
Utfall 
2014

Budget  
2015

Verksamhetens intäkter 295,8 290,6 289,1

Personalkostnader -1 041,4 -1 014,5 -980,8

Övriga kostnader -586,8 -570,9 -634,4

Avskrivningar/nedskrivningar -6,7 -6,1 -5,8

Internränta -0,7 -0,7 -0,7

Resultat före kommunbidrag -1 339,8 -1 301,6 -1 332,6

Kommunbidrag 1 335,1 1 277,5 1 332,6

Årets resultat -4,7 -24,1 0,0

Resultatkorrigering enligt KF -0,6 26,2

Utfall efter korrigering -5,3 2,1

Resultatfond 31/12¹ -5,3 -6,4

Investeringar 7,5 7,4 13,2

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 2 216 2 224
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Uppföljning av uppdragen

I mål och ramar för 2015 anges inget särskilt uppdrag 
till Omvårdnadsnämnden.

Omvårdnadsnämnden har under året fått i uppdrag att:
• inordna verksamheten vid Villa Milbo under 

anhörig stöd och att stödverksamheten inte behöver 
biståndsbeslut.

• utreda behovet av mellanvårdsplatser i samverkan 
med Region Gävleborg. 

Arbete pågår med dessa utredningsuppdrag.

Kommunstyrelsen beslutade att med start under 
hösten 2015, genomföra ett årslångt pilotprojekt i 
Hedesunda med att ta bort/ minska delade turer inom 
både vård och omsorgsboende och hemtjänst.  
Projektet pågår och har en första delrapportering  
till Omvårdnadsnämnden i februari 2016.

Väsentliga händelser

• Ramavtal för köp av plats inom vård och omsorgs
boende samt gruppbostad är tecknat, vilket ökar 
nämndens möjlighet att verkställa beslut.

• För att fånga upp de goda idéerna i verksamheterna 
och främja en innovativ värderingsstyrd kultur har en 
trestegsmodell som stödjer verksamhetsutveckling 
tagits fram och införts under 2015.

• Kommunstyrelsen beslutade, att med start under 
hösten 2015, genomföra ett årslångt pilotprojekt i 
Hedesunda med att ta bort/ minska delade turer inom 
både vård och omsorgsboende och hemtjänst.

Resultat och investeringar

Resultatet för 2015 är 4,7 mnkr (24,1 mnkr som efter 
resultatkorrigering i Kommunfullmäktige justerades 
till +2,1 mnkr). De negativa resultaten finns inom flera 
områden av den egna regin medan myndighetsverk
samheten och verksamhetsstöd redovisar överskott. 
Personlig assistans har höga kostnader främst 
beroende på det avtal som finns för jourtjänstgörande 
personal. För 2015 är detta en extra kostnad med  

drygt 10,0 mnkr. Inom hemtjänsten är det beviljat 
cirka 1 600 fler timmar än budget, men däremot är 
antalet utförda timmar cirka 8 400 timmar färre än 
budget (gäller samtliga timmar oavsett utförare). Med 
anledning av bristen på platser till vård och omsorgs
boende är kön till dessa kvar på den höga nivån 60 
personer i december 2015. Det gör att extraresurser 
behöver sättas in och att planeringen försvåras. 
Kösituationen gör också att det blir svårare att ta  
hem kunder från sjukhuset och kostnaden för färdig
behandlade patienter ökar.

Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla 
schemaläggningen inom alla verksamheter. Det sker 
en utveckling av mer kostnadseffektiva rutiner för 
beställning av varor. En anpassning har skett av 
organisationen per 20150901 med ambitionen att 
skapa en effektivare organisation med en struktur 
som klarar av framtidens uppdrag.

Investeringarna 2015 uppgår till 7,5 mnkr. 5,7 mnkr 
föreslås ombudgeteras till 2016 där 4,3 mnkr avser 
utbyte av trygghetstelefoner. Val av teknisk lösning  
för nytt system för trygghetstelefoner är ännu inte 
beslutad. Utbytet har därför inte genomförts men 
beräknas ske under 2016.

Framtiden

Beroende på den demografiska utvecklingen och nya 
krav, finns ett ökande behov inom samtliga verksam
heter. I boendeplanen redovisas att det under plan
perioden sker stora utbyggnader inom olika typer av 
boenden både i kommunens regi och utbyggnader hos 
externa utförare. Tre nya vård och omsorgsboenden 
är klara eller blir klara under våren 2016. Av dessa 
drivs två av externa utförare där kommunen tecknat 
ramavtal om att köpa platser. 

Under 2016 kommer det att ske stora omflyttningar 
mellan olika boenden och det berör flera av verksam
heterna. Detta tillsammans med det utökade antalet 
totala tillgängliga vård och omsorgsboenden innebär 
stora utmaningar för verksamheterna. Utöver en 
ansträngd situation för kunder och medarbetare inom 
verksamheterna kommer utvecklingen att ställa krav 
på ett nära samarbete mellan Omvårdnadsnämnden 
och Kommunstyrelsen så att det finns en samsyn om 
behoven av anpassning de kommande åren.
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Socialnämnden
Socialnämnden Lars Öberg, ordförande
Socialtjänst Gävle Mats Collin, förvaltningschef

Målanalys

Av 11 uppsatta mål inom perspektiven har 6 uppnåtts  
i sin helhet och 5 har delvis uppnåtts. 

Medborgare och kunder

Våra insatser ska vara rätt anpassade till  
personer med missbruksproblematik.  ◆
Socialtjänst Gävle ska verka för att barn  
och ungdomar fullföljer sin skolgång.  ●
Socialtjänst Gävle ska utveckla tillgängligheten för  
service- och rådgivningsinsatser till medborgarna.   ◆

Översyn har genomförts av arbetet riktat mot olika 
målgrupper inom verksamhetsområdet missbruk, 
vilket har lett till beslut och genomförande av för
bättringsåtgärder under 2015, som utvecklas vidare 
under år 2016. 

Ett antal pågående verksamheter/aktiviteter för en 
förbättrad skolgång kan särskilt nämnas. Verksam heten 
”SAX” avser utveckling av en samverkansstruktur, 
tillsammans med Utbildning Gävle, kring barn  
och ungdomar som inte når kunskapsmålen och har  
en social problematik. Målsättningen är att undvika 
exkludering av elever i skolan, samt att minska antalet 
vårddygn för externa placeringar. Huvudsakliga 
arbetsuppgifter för verksamheten ”Skolfam” rör 
pedagogiska och psykologiska tester avseende placerade 
barn i målgruppen 6–13 år samt uppföljning av barnets 
måluppfyllelse i skolan till och med åk 9. Projektet 
”Förändra radikalt” har handlat om att arbeta struk
turerat med ett mindre antal familjer, för att skapa 
förståelse kring vilka stödåtgärder som behövs för att 
skapa bättre förutsättningar för skolgången. 

En förstudie gjordes under år 2014, rörande 
in förande av etjänst för ansökan om försörjningsstöd. 
Arbetet med att utveckla etjänsten har fortsatt under 
år 2015. De tekniska förutsättningarna är nu klara och 
etjänsten beräknas kunna sjösättas under första 
halvåret 2016. Planeringsarbete pågår även rörande 
igångsättning av förvaltningens tillämpning av det 
kommunövergripande ITbaserade systemet för 
kundtjänst (Artvise). En implementering av systemet 
har påbörjats med verksamheten Försörjningsstöd, 
med start i november.

Medarbetare

Socialtjänst Gävle har framgångsrika medarbetare  
som är engagerade, tar ansvar, har handlingsutrymme  
och är medskapande.  

●
Socialtjänst Gävle ska kännetecknas av ett  
inspirerande och hälsofrämjande ledarskap,  
samt ökad fokusering på medarbetarnas  
förutsättningar för att kunna utföra uppdraget.  

◆

Förvaltningens medarbetare har jämställda löner och villkor.  ●

Förvaltningen har arbetat strukturerat i alla verksam
heter med tillgängliga verktyg för att upprätthålla ett 
gott medarbetarskap. Detta innebär bland annat 
regelbundna ärendegenomgångar med individ och 
grupp, processhandledning, arbetsplatsträffar, 
medarbetar och lönesamtal, samt verksamhets
planering och uppföljning.

I samband med förvaltningens omstrukturerings
arbete 2015 har också lednings och chefsorganisa
tionen och medföljande mötes och arbetsformer setts 
över och utvecklats. Målsättningen har varit att skapa 
bättre förutsättningar för både verksamhets och 
organisationsutveckling, samt förbättra det förvalt
ningsinterna samarbetet.

Arbetet med jämställdhet och likabehandling är 
integrerat i förvaltningens som verksamheternas 
planering, löpande verksamhet och uppföljning, såväl  
i medarbetarperspektiv som i huvudprocessen/det 
sociala arbetet. Jämställda löner bevakas särskilt i den 
årliga löneöversynen, på både förvaltningsövergripande 
nivå och för varje chef och verksamhetsområde.

Hållbart samhälle

Socialtjänst Gävle ska, i samverkan med andra,  
utveckla det förebyggande arbetet.  ●
Berörda näringsidkare ska få ökad förståelse  
för tillståndsgivningens uppdrag och syfte.  ●
Socialtjänst Gävle ska, genom aktivt samarbete  
med andra, minska behovet av försörjningsstöd.  ●
Socialtjänst Gävle ska, genom offensivt arbete  
tillsammans med andra, bidra till att minska  
alkohol- och narkotikakonsumtionen.  

◆

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015
Utfall 
2014

Budget 
2015

Verksamhetens intäkter 172,7 109,7 127,7

Personalkostnader -252,8 -234,2 -257,3

Övriga kostnader -374,6 -309,8 -320,4

Avskrivningar/nedskrivningar -1,1 -1,0 -0,8

Internränta -0,1 -0,1 -0,1

Resultat före kommunbidrag -455,9 -435,4 -450,9

Kommunbidrag 450,9 437,8 450,9

Årets resultat -5,0 2,4 0,0

Resultatkorrigering enligt KF 3,1 0,0

Utfall efter korrigering -1,9 2,4

Resultatfond 31/12 0,0 1,9

Investeringar 3,2 0,8 0,9

Erhållet investeringsbidrag -2,3 0,0 0,0

Antal anställda 370 337 340
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De förebyggande resurserna har under året inriktat 
sig särskilt på följande temaområden: drogförebyg
gande arbete, uppsökande arbete för att nå unga 
flickor, samt integration/mångfald.

Förvaltningen fortsätter att medverka i det kom
munövergripande projektet ”Helt enkelt, Gävle”, med 
syfte att stå för effektiv och rättssäker service utifrån 
lagstiftning och kommunens mål.

Förvaltningen har ett, sedan många år, välutveck
lat samarbete med kommunens Arbetsmarknads
enhet samt externa samarbetsparter (Arbetsförmed
lingen, Försäkringskassan med flera) och kan på det 
sättet hitta vägar till egen/annan försörjning och 
minska behoven av försörjningsstöd.

Arbetet inom området har varit fortsatt prioriterat 
för innevarande år och för planeringsperioden,  
bland annat genom arbetet utifrån narkotika
kommissionens handlingsplan, samt arbetet i  
gruppen för Unga vuxna, 18–25 år.

Ekonomi

Socialtjänst Gävle skall aktivt samarbeta med andra möjliga 
aktörer för att minska förvaltningens kostnader. ◆

Totalt sett bidrar ett aktivt utvecklingsarbete under 
året, i de egna verksamheterna och tillsammans med 
samverkansparter, till minskade kostnader inom ett 
flertal områden, dock ej i tillräcklig utsträckning för 
att förvaltningen som helhet ska visa ekonomisk 
balans.

I samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) och 
Arbetsmarknadsenheten (AME) bedrivs verksamhet 
för att personer ska bli självförsörjande. Under år 2015 
har 297 personer varit aktuella på AME; av dessa har 
177 stycken (49 procent) gått ut i arbete, studier och 
annan ersättning.

Antalet externa placeringar av barn och ungdom är 
något högre än för år 2014. Antalet externa vårddygn 
för vuxna har minskat, dock ej till budgeterad nivå. 
Kostnadsökningar för externa placeringar finns 
främst för barn och ungdom och unga vuxna 18–25 år. 

Uppföljning av uppdragen

Nämnd och förvaltning arbetar i enlighet med angivna 
uppdrag i aktuell kommunplan. Största fokus ligger på 
att ytterligare öka alternativen till försörjningsstöd, 
samt på utvecklingen av insatser inom missbruksvården 
och medföljande minskning av externa placeringar.

Förvaltningen har sedan tidigare ett väl utvecklat 
samarbete med Arbetsmarknadsenheten i enlighet 
med Kommunfullmäktiges uppdrag och detta arbete 
har fortsatt under år 2015. Socialnämnden fastställde, 
under år 2014, nya principer för stödet till ideella 
föreningar och organisationer. Stödet ges i huvudsak 
genom upprättade samarbetsavtal. Förvaltningen har 
under året påbörjat arbete med att utveckla kontak
terna med ideella organisationer. Detta gäller såväl 
organisationer med befintliga samarbetsavtal som 
möjliga nya samarbetsparter.

Det har genomförts en särskild förvaltningsöversyn 
under första halvåret 2015, med arbete i sex process
grupper för olika ansvars och verksamhetsområden. 
Processgrupperna redovisade sina förslag i början av 
maj. Förslagen processades därefter vidare i förvalt
ningsledningsgruppen, och med förvaltningens 
chefer, för framtagande av ett förvaltningsöver
gripande förslag. Inriktningsbeslut togs av förvalt
ningschefen i juni månad.

Väsentliga händelser

•  Översyn av förvaltningen och dess verksamheter  
i sex projektgrupper under första halvåret, med beslut 
om och planering av ny organisation under hösten.

• Planering och genomförande av tre boenden  
(54 platser) för ensamkommande barn, i före detta 
Björkegrenska gården, med verksamhetsstart  
i september. Året har inneburit en mycket stor 
volymökning av antalet ensamkommande barn.

• Detaljplanering och genomförande av ny Länsjour,  
i Socialtjänst Gävles regi, med verksamhetsstart  
31 augusti. 
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Resultat och investeringar

Årets resultat uppgick till 5,0 (+2,4) mnkr.
De största budgetavvikelserna avser externa 

placeringar av barn och ungdom samt unga vuxna 
(–11,0 mnkr), externa placeringar och öppenvård för 
vuxna (5,9 mnkr), samt försörjningsstöd (+5,7 mnkr).

Bruttokostnaderna för utbetalning av försörjnings
stöd, samt utbetalda medel till AME för Nystartsjobb 
och övriga insatser underskrider budget med 3,1 mnkr. 
Kostnaderna har minskat med 2,2 mnkr jämfört med 
år 2014, varav utbetalningen av försörjningsstöd 
minskat med 6,0 mnkr och utbetalda medel till AME 
ökat med 3,8 mnkr. Intäkterna för återbetalning av 
försörjningsstöd och statsbidrag inom området har 
varit högre än beräknat och överskrider budget med 
2,6 mnkr. Nettoresultatet för försörjningsstödet 
uppgår således till +5,7 mnkr.

Externa placeringar av unga vuxna (18–25 år) 
redovisar både negativ avvikelse mot budget och ökade 
kostnader jämfört med år 2014. Detta beror på en 
mängd samverkande faktorer, av både extern och 
intern karaktär: befolkningsmängd i den aktuella 
målgruppen, tidigare brist på adekvata åtgärder från 
samhället och från socialtjänsten, låg personal
bemanning i arbetsgruppen, hög personalomsättning, 
avsaknad av insatser på hemmaplan, avsaknad av 
boenden i Gävle, bristfälligt nätverk hos individen, 
missbruk och psykisk ohälsa hos den enskilde. För 
vuxna över 25 år minskade kostnaderna för tjänsteköp 
av externa hem för vård eller boende (HVB) under år 
2014 genom ett systematiskt arbete med målgruppen. 
För år 2015 har köpen av extern öppenvård ökat och 
bidragit till att kostnaderna för tjänsteköp av externa 
HVB har kunnat hållas på oförändrad kostnadsnivå.

Placeringar av barn och ungdomar, 0–17 år, i 
samhällsvård redovisar ett resultat uppgående till  
4,1 mnkr, varav hem för vård eller boende 4,9 mnkr 
och familjehemsvård +0,8 mnkr. Faktorer som haft 
negativ påverkan på kostnaderna för externa place
ringar i HVB är avsaknad av eftervård för de som ska 
slussas ut från institution, vilket förlänger vårdtiden, 
samt ett ökat behov av placeringar i skyddat boende för 
mammor och barn.

Årets investeringar uppgick till 3,2 (0,8) mnkr. 
Investeringar avseende komplettering av möbler och 

övrig lokalutrustning, samt säkerhetsåtgärder uppgår 
till 0,9 mnkr. Investeringsutgifterna inryms i budget
ramen för året. Därutöver redovisas investeringar 
avseende inventarier till boende för ensamkommande 
barn uppgående till 2,3 mnkr. Dessa investerings
utgifter finansieras genom återsökning från  
Migrationsverket.

Framtiden

Under hösten 2015 fastställde förvaltningsledning och 
Socialnämnd organisering av, och organisation för 
Socialtjänst Gävle och dess verksamheter från och med 
år 2016. Implementering av den nya organisationen 
sker successivt under första halvåret 2016.

Nettokostnaderna för utbetalning av försörjnings
stöd sjönk under år 2014 och utfallet för året innebar 
ett stort överskott mot budget. Denna kostnadsnivå 
har stått sig under år 2015. Det är dock viktigt att 
pågående arbete tillsammans med kommunens 
arbetsmarknadsenhet och externa samarbetsparter 
fortsätter att utvecklas, med syfte att skapa arbete och 
övriga alternativ till försörjningsstöd. I fastställda 
budgetramar förutsätts också minskade kostnader för 
utbetalning av försörjningsstöd från och med år 2016.

År 2015 har varit ett övergångsår för verksamhets
området ensamkommande barn (EKB), med nytt avtal 
med Migrationsverket från början av året och samtidig 
utbyggnad/utökning av antalet platser i egna HVB 
(Hem för Vård eller Boende) från och med hösten 2015. 
Antalet ensamkommande barn har ökat successivt 
under året och därmed också behoven av placeringar i 
HVB och familjehem. Kostnaderna för externa köp av 
platser har ökat kraftigt. I bokslutet för år 2015 har 
förutsatts att verksamheten kan finansieras fullt ut 
med återsökning från Migrationsverket. Eventuella 
avvikelser från detta påverkar resultatet för kom
mande år. Förvaltningens nya HVBboenden för 
målgruppen i före detta Björkegrenska gården, 
kommer att vara i full kraft med helårsperspektiv från 
och med år 2016. Till detta kommer nytt avtal med 
Migrationsverket, innebärande mottagande av 315 
platser för asylsökande ensamkommande barn vid 
utgången av år 2016.
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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden Helene Börjesson, ordförande
Kultur och fritid Gävle Kajsa Ravin, förvaltningschef

Målanalys

Av fyra uppsatta mål inom perspektiven har tre  
uppnåtts i sin helhet och ett har delvis uppnåtts. 

Medborgare och kunder

Kultur & fritids verksamheter utvecklas genom ökad 
delaktighet och dialog med medborgare och kunder. ●

Planen var att fyra stycken medborgardialoger skulle 
genomföras under 2015. Fem dialoger genomfördes, 
två kring bibliotekets framtid och kring läsning. Totalt 
medverkade cirka 50 medborgare och 80 förslag på 
aktiviteter lämnades till förvaltningen. Under hösten 
genomfördes ytterligare tre medborgardialoger om 
kulturpolitik, en för allmänheten då 75 personer 
deltog och två som riktade sig till aktörer inom kultur
livet. En framtida utmaning är att få fler medborgare 
och kunder att delta på de medborgardialoger som 
genomförs. 

Medarbetare

Kultur & fritid är en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. ◆

Målet för 2015 var att öka delaktigheten och medarbe
tarskapet samt att höja målkvaliteten. Kultur & fritid 
Gävle 2015 har inom medarbetarperspektivet präglats 
av värdegrunds och bemötandearbete. Samtliga 
avdelningar har genomfört insatser för att höja 
medvetenheten och kompetensen inom likabehand
lingsfrågor. Alla chefer har deltagit i jämställdhets

utbildning. Aktiviteter har genomförts inom alla 
avdelningar och resultat har nåtts för indikatorerna 
delaktighet och medarbetarskap; arbete med mål
kvaliteten pågår. 

Hållbart samhälle

Kultur- och fritidsaktiviteterna ökar hos invånare  
som deltar i låg utsträckning eller inte alls i våra 
verksamheter med fokus på barn och unga.

●

Medverkande elever i sommarsimskolan ökade med 
300 procent jämfört med 2014, från 70 deltagare till 
280 stycken 2015. Antalet nya deltagare i kulturskolan 
har ökat med 2 procent jämfört med 2014. Nya lånekort 
hos barn och unga 0–15 år har ökat med 29 procent. 
Kulturtrappan, Gävle kommuns kulturgaranti, når 
alla elever i sexårsverksamhet upp till årskurs 9. En 
styrgrupp för Kulturtrappan har bildats med represen
tanter från Utbildning Gävle och Kultur & fritid Gävle. 
Aktiviteter har genomförts inom alla avdelningar för 
att nå fler invånare med fokus på barn och unga. Nästa 
undersökning av ”Din fritid” bland elever i årskurs 6 
och 9 genomförs under 2016.

Ekonomi

Kultur & fritid har en god ekonomisk  
hushållning med en budget i balans. ●

Arbetet med energieffektivisering har fortsatt under 
året. Exempel på lyckade åtgärder som gett stor effekt 
är Andersbergs sporthall där justering av ventilations
anläggningen har gett en besparing på 20 procent av 
årsförbrukningen (besparing 56 560 kWh/år), vid Sätra
vallens omklädningsrum har optimering av ventila
tion och värme gett en besparing på hela 60 procent  
(besparing 80 768 kWh/år).  Även anläggningarna 
Sörby IP, Måsberget och GTKhallen har uppnått 
positiva besparingar på mellan 15 och 40 procent.

Alla avdelningar inklusive underliggande enheter 
arbetar på likvärdigt sätt med månatliga analyser och 
uppföljningar av sin ekonomi med fokus på årsprognos.

Uppföljning av uppdragen

Likvärdig fritid
En utredning gällande arbetet för en likvärdig fritid 
genomfördes 20132014. Rapporten har delgetts 
Utbildning Gävle. En fördjupad utredning av avgiftsfri 
öppen fritidsverksamhet ska genomföras. El Sistema 
finns med som en försöksverksamhet inom likvärdig 
fritid och verksamheten har startat med grundskolan 

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Verksamhetens intäkter 78,5 76,4 70,4

Personalkostnader -142,3 -136,1 -144,7

Övriga kostnader -213,0 -201,4 -209,4

Avskrivningar/nedskrivningar -11,8 -11,4 -12,8

Internränta -5,1 -5,2 -5,9

Resultat före kommunbidrag -293,7 -277,7 -302,4

Kommunbidrag 302,4 277,1 302,4

Årets resultat 8,7 -0,6 0,0

Resultatkorrigering enl KF -3,5 0,1 0,0

Utfall efter korrigering 5,2 -0,5 0,0

Resultatfond 31/12 11,6 6,4 0,0

Investeringar 10,6 8,9 24,2

Erhållet investeringsbidrag -1,3 0,0 -1,3

Antal anställda 279 286
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i Sätra som samarbetspartner. Cirka 250 barn har 
deltagit två gånger per vecka på sin fritid i ”Vänstays”. 
El Sistema fortsätter under 2016.

Betong är ingen sprakande färg
Uppdraget har utretts under året. Samhällsbyggnads
förvaltningen har i dagsläget inte kunnat anvisa 
någon offentlig yta där spraykonst skulle kunna 
utövas lagligt men dialogen mellan förvaltningarna 
fortsätter. Istället har utbildning inom konstarten 
genomförts hos Kulturskolan. Där har en bildpedagog 
tillsammans med konstnären Rolf Carl Werner 
utbildat elever i vad graffiti är, hur tekniken och 
uttrycket används. Förutom en föreläsning om graffiti 
har konstnären och bildpedagogen haft tre grupper 
från kulturskolan som fördjupat sig i ämnet, skissat 
samt under en helg vid Gasklockorna sprayat en 
målning som kommer att hänga permanent på 
Kulturskolan. Kulturskolan kommer under 2016 
fortsätta att arbeta med graffiti och street art som 
uttrycksform.

Kulturell allemansrätt
Kultur och fritidsnämndens kontaktpolitiker var på 
det regionala kulturtinget i Sandviken under våren. 
Därefter har en genomgång av kulturpolitik från 
EUnivå, nationell nivå, regional nivå till kommunal 
nivå gjorts. Tre medborgardialoger genomfördes inom 
området under hösten. En extern samordnare har 
tagit fram en rapport och utifrån den skrivs nu det 
kulturpolitiska programmet. Precis som Hållbar idrott 
kommer det reviderade kulturpolitiska programmet 
att innehålla förslag på åtgärdsprogram med tidplan. 

Väsentliga händelser

• Scensommarkonserten på Gasklockeområdet med 
Gävle symfoniorkester, Malena Ernman, Magnus 
Karlsson, Linnea Henriksson, Vattenmannen & 
Speed, Helges Allstars och Gävle Kulturskola. Arrang
emanget var gratis för besökarna och genomfördes  
i samarbete med Gävletidningar och Netbuss. 

•  Den 20:e maj invigdes Gavlevallen, den nya fotbolls
anläggningen på Gavlehov. Arenan var fullsatt och 
match spelades mellan GIF och GIF Sundsvall.

•  Litteraturfestivalen i Sätra. Festivalen ägde rum på 
närbiblioteket i stadsdelen Sätra mellan den 12 och  
18 oktober med syfte att stärka bibliotekets ställning 
samt att lyfta litteratur och läsning i stadsdelen. 
Arrangemanget fick Gefle Dagblads kulturpris 2015.

Resultat och investeringar

• Årets resultat uppgick till +8,7 (0,5) mnkr. 
• Resultatet består av: +8,1 mnkr från ökad försäljning 

i Hemlingbystugan och ökade biljettintäkter på 
Konserthuset samt ökade drift bidrag, personal
kostnader +2,4 mnkr på grund av vakanser, övriga 
kostnader 3,6 mnkr vilket både beror på att mer 

verk samhet har genomförts men också på ökade 
driftkostnader på enskilda fastighetsobjekt till 
exempel Gasklockorna, slutligen kapitalkostnader 
+1,8 mnkr som beror på förseningar i investerings
planen.

• Årets investeringar uppgick till 10,6 (8,9) mnkr mot 
budget 22,9 mnkr. Investeringsbidrag blev enligt 
budget 1,3 mnkr. Avvikelse mot budget beror  
på förseningar i arbetet med boksorteringsanlägg
ningen, investering i inventarier till Gavlehov 
sport och friidrottsarena och Folkets hus Norr
sundet där inga större åtgärder har genomförts.

• Investeringar har bland annat gjorts i konst,  
inventarier till idrottsanläggningar, musikinstru
ment och teknik till flera verksamheter samt fortsatt 
utbyte av belysningsarmaturer på fritidsanlägg
ningar till en mer miljövänlig LEDbelysning.

Framtiden

Befolkningstillväxten i vår kommun bidrar till att alla 
våra verksamheter möter många fler besökare. Ökad 
befolkning och fler besökare kommer att kräva ökade 
resurser eller tydligare prioriteringar av målgrupper.

El Sistema kommer att bli en omfattande kultur
verksamhet som sker i samarbete mellan Kultur & 
fritid Gävle och Utbildning Gävle. Betydligt fler barn 
än vad planen var från början deltar i verksamheten 
som fortsätter under 2016. Eftersom fler barn deltar 
kommer kostnaden att bli högre än planerat. 

En utredning pågår inom Gasklockorna för att se 
vilka möjligheter som finns att energieffektivisera 
lokalerna. Det har noterats höjda värden av vissa 
föroreningar i ett par av lokalerna vilket kan leda till 
ytterligare investeringsbehov. Eventuella sanerings
åtgärder kan bli kostsamma. Idag är det också kost
samt att värma upp byggnaderna på Gasklockeom
rådet under årets kalla månader och byggnaderna ska 
ses över i syfte att möjliggöra energieffektivisering.

Avdelningen Fritid arbetar med översyn av verksam
heter kopplade till det idrottspolitiska programmet 
Hållbar idrott. Ett led i översynen kommer att bli föränd
rade taxor där verksamheter med enbart vuxna deltagare 
kan komma att få betala högre taxor, likaså kan taxorna 
komma att öka för drift av anläggningar utanför ordina
rie säsong. Genererar förändringar i taxorna ökade 
intäkter är tanken att dessa ska bidra till ökade resurser 
för drift av spontanidrottsplatser och liknande.

Införandet av Gävle kommuns resepolicy kopplat till 
det miljöstrategiska programmet pågår, men utöver de 
positiva miljöeffekterna som kommer att uppnås kan 
resepolicyn också komma att påverka förvaltningens 
ekonomi i form av ökade resekostnader.
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Byggnads- och miljönämnden*
Byggnads- och miljönämnden Daniel Olsson, ordförande
Samhällsbyggnad Gävle Elisabet Jonsson, förvaltningschef

Målanalys

Av 16 uppsatta mål inom perspektiven har tolv  
uppnåtts i sin helhet och fyra har delvis uppnåtts.

Medborgare och kunder

Andelen nöjda medborgare/kunder har ökat. ●
Vår verksamhet är välkänd och präglas av delaktighet, 
förtroende och insyn. ●
Andelen medborgare som upplever Gävle som tryggt, 
tillgängligt och välskött har ökat. ◆

Samhällsbyggnad Gävle arbetar aktivt med att öka 
kund/medborgarnöjdheten. Förvaltningen har 
arbetat enligt den beslutade handlingsplanen Helt 
Enkelt Gävle för att underlätta och förenkla kontakten 
mellan företag och Samhällsbyggnad Gävle. Serviceå
taganden har tagits fram för förvaltningens viktiga 
ärendetyper. Förvaltningens kundtjänst besvarade 
cirka 6 800 samtal under perioden januari–april,  
varav 77,2 procent fick svar direkt. Arbetet med att 
åtgärda tillsynslagret inom bygglov har påbörjats  
och 20 procent av ärendena har avslutats. 

Medarbetare

Framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar ansvar, 
har handlingsutrymme och är medskapande. ◆
Ett inspirerande och utvecklande ledarskap. ◆
Samhällsbyggnad har jämställda och konkurrenskraftiga 
villkor och löner. ●

Förvaltningen arbetar aktivt med såväl ledarskap som 
medarbetarskap för att vara en attraktiv arbetsplats. 
Resultatet av medarbetarundersökningen följs upp via 
handlingsplaner. Samhällsbyggnad Gävle fortsätter 
att vara Gävle kommuns mest jämställda förvaltning, 
vilket är glädjande. Medarbetarna kommer att gå en 
utbildning i feedback, och cheferna har påbörjat en 
utbildning i PEP (Personliga Effektivitets Programmet).

Hållbart samhälle

Plan- och markberedskapen är god och säkerställer 
önskvärt bostadsbyggande, expansion för näringslivet  
och behovet för offentlig verksamhet.

●
Gävle har ett stadsbyggande av hög kvalitet och  
värdefulla kulturvärden bevaras. ●
Gävle blir nominerad till ”Årets stadskärna” genom 
målmedveten stadskärneutveckling senast år 2016. ●
Samarbetet med högskolorna är gott. ◆
Vi kan erbjuda praktikplatser och handledning för 
arbetsmarknadsåtgärder. ●
GIS-användandet i Gävle kommun har ökat. ●
Fler gävlebor ska uppleva Gävles parker och naturområden 
stimulerande och långsiktigt hållbara. ●
Bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten 
samt ett förstärkande av den biologiska mångfalden. ●
Gävle har ett hållbart resande och en trafiksäker miljö. ●

Samhällsbyggnad Gävle har en omfattande verksam
het inom hållbart samhälle. Planberedskapen uppgår 
till 1200 bostäder och totalt cirka 700 nya bostäder  
kan byggas i årets detaljplaner. Arbetet för att nå 
målen i det miljöstrategiska programmet pågår. 
Natur reservats bildande pågår på Limön. Samhälls
byggnad Gävle ligger i fas enligt tidplan i samtliga 
aktiviteter och projekt i tillsynsplanen.
 

Ekonomi

Ekonomin är i balans vilket ger ökat handlingsutrymme  
och förutsättningar för en långsiktig planering. ●

Nämnden har ett positivt ekonomiskt resultat och 
målet bedöms som uppfyllt.  

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015-04-30

Utfall 
2014-04-30

Budget 
2015-04-30

Verksamhetens intäkter 12,2 10,2 11,4

Personalkostnader -16,3 -15,1 -17,6

Övriga kostnader -5,4 -4,8 -4,4

Avskrivningar/nedskrivningar -0,2 -0,1 -0,1

Internränta 0,0 0,0 0,0

Resultat före kommunbidrag -9,7 -9,8 -10,7

Kommunbidrag 10,9 10,2 10,9

Årets resultat 1,2 0,4 0,2

Resultatkorrigering enl KF¹ 0,0 0,0

Utfall efter korrigering 1,2 0,4

Resultatfond 31/12²

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 157 162

1) Resultatkorrigeringen 2014 uppgick totalt till 5,3 mnkr för 
Samhällsbyggnadsnämnden, Byggnads- och miljönämnden samt 
Tekniska nämnden. För 2015 uppgår den till -2,8 mnkr.
2) Resultatfonden per 31/12 2014 uppgick totalt till 16,8 mnkr för 
Samhällsbyggnadsnämnden, Byggnads- och miljönämnden samt 
Tekniska nämnden. Per 31/12 2015 uppgår den till 19,3 mnkr.

* Tekniska nämnden och Byggnads- och miljönämnden avslutades 2015-04-30 och slogs från och med 2015-05-01 ihop till Samhällsbyggnadsnämnden.
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Uppföljning av uppdragen

Nämndens verksamhet omfattar planering av mark 
och vatten, vilket har avgörande betydelse för att möta 
efterfrågan av bostäder för en växande befolkning. 
Verksamheten omfattar även myndighetsutövning 
inom bygg, lantmäteri, miljö samt hälsoskyddsom
rådet. Ledorden är en långsiktigt hållbar stad, hög 
rättssäkerhet och att förenkla för företagen. För att 
minska antalet ärenden med olovligt byggande och 
ovårdade tomter har förvaltningen idag tre med
arbetare som enbart arbetar med dessa ärenden.

Väsentliga händelser

• Byggnads och miljönämnden avslutades per  
30 april 2015.

•  Inom bygglov har 113 startbesked för att påbörja 
byggande och 107 slutbesked för inflyttning beviljats. 
Många större bygglov för bostäder är dessutom på 
väg in. Detaljplanerna har genererat byggrätter för 
dryga 300 bostäder, varav många är i Estraden
området i Sätra.

•  Arbetet med GISstrategin (Geografiskt informa
tionssystem) fortsätter med projektet Kartan som 
Kommunikationskanal. Detta möjliggör kortare 
utvecklingstid för våra kunder att få fram bra 
fokuserade webbkartor på gavle.se.

Resultat och investeringar

Redovisat resultat uppgår till 1,2 mnkr (0,4 mnkr). 
Intäkterna ligger något över budgeterad nivå vilket 
mestadels kan härledas till detaljplaneverksamheten. 
Personalkostnaderna ligger under budgeterad nivå  
på grund av vakanta tjänster, rekryteringar pågår. 
Kost naderna för hyror följer budgeterad nivå. IT 
kostnaderna är något högre än budget. Budgeten för 
ITkostnader är reducerad jämfört med 2014 i enlighet 
med beslut i Kommunfullmäktige. Under perioden  
har nämnden utnyttjat cirka 0,2 mnkr (0,2 mnkr) av 
investeringsutrymmet på 1 mnkr. Investeringar har 
skett i form av nya möbler i samband med omflyttning. 

Investeringar har enligt beslut i Kommunfull
mäktige ombudgeterats till Samhällsbyggnads
nämnden. Ovan angiven investeringsbudget och 
nyttjande ingår därför i angivna belopp för investe
ringar i tabellen ”Resultat och investeringar”  
i avsnittet för Samhällsbyggnadsnämnden.

Framtiden

Byggnads och miljönämnden avslutades per den  
30 april 2015 och verksamheten har övergått till 
Samhällsbyggnadsnämnden from 1 maj 2015.
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Tekniska nämnden*
Tekniska nämnden Jens Leidermark, ordförande
Samhällsbyggnad Gävle Elisabet Jonsson, förvaltningschef

Målanalys

Av 17 uppsatta mål inom perspektiven har nio  
uppnåtts i sin helhet, sju har delvis uppnåtts och  
ett inte uppnåtts.

Medborgare och kunder

Andelen nöjda medborgare/kunder har ökat. ●
Vår verksamhet är välkänd och präglas av delaktighet, 
förtroende och insyn. ●
Andelen medborgare som upplever Gävle som tryggt, 
tillgängligt och välskött har ökat.  ●

Samhällsbyggnad Gävle arbetar aktivt med att öka 
kund/medborgarnöjdheten och nämnden bedömer 
att de tre målen har uppfyllts helt. Förvaltningen har 
arbetat enligt den beslutade handlingsplanen Helt 
Enkelt Gävle för att underlätta och förenkla kontakten 
mellan företag och Samhällsbyggnad Gävle. Service
åtaganden har tagits fram för förvaltningens viktiga 
ärendetyper. Förvaltningens kundtjänst besvarade 
cirka 6 800 samtal under perioden januari–april, varav 
77,2 procent fick svar direkt.  Arbetet med tillgänglig
hets anpassningar fortsätter. Bemanningen på 

1) Resultatkorrigeringen 2014 uppgick totalt till 5,3 mnkr för 
Samhällsbyggnadsnämnden, Byggnads- och miljönämnden samt 
Tekniska nämnden. För 2015 uppgår den till -2,8 mnkr.
2) Resultatfonden per 31/12 2014 uppgick totalt till 16,8 mnkr för 
Samhällsbyggnadsnämnden, Byggnads- och miljönämnden samt 
Tekniska nämnden. Per 31/12 2015 uppgår den till 19,3 mnkr.

verksamheten bostadsanpassning har stärkts och 
därmed minskat antal ärenden i kö.

Medarbetare

Framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar ansvar, 
har handlingsutrymme och är medskapande. ◆
Ett inspirerande och utvecklande ledarskap. ◆
Samhällsbyggnad har jämställda och  
konkurrenskraftiga villkor och löner. ●

Förvaltningen arbetar aktivt med såväl ledarskap som 
medarbetarskap för att vara en attraktiv arbetsplats. 
Resultatet av medarbetarundersökningen följs upp via 
handlingsplaner. Samhällsbyggnad Gävle fortsätter att 
vara Gävle kommuns mest jämställda förvaltning, 
vilket är glädjande. Medarbetarna kommer att gå en 
utbildning i feedback, och cheferna har påbörjat en 
utbildning i PEP (Personliga Effektivitets Programmet).

Hållbart samhälle

Plan- och markberedskapen är god och säkerställer 
önskvärt bostadsbyggande, expansion för näringslivet  
och behovet för offentlig verksamhet.

●
Investeringar och exploateringar bidrar till ett  
hållbart och attraktivt Gävle. ◆
Gävle har ett stadsbyggande av hög kvalitet  
och värdefulla kulturvärden bevaras. ●
Gävle blir nominerad till ”Årets stadskärna” genom 
målmedveten stadskärneutveckling senast år 2016.  ●
Samarbetet med högskolorna är gott. ◆
Vi kan erbjuda praktikplatser och handledning  
för arbetsmarknadsåtgärder. ●
Fler gävlebor ska uppleva Gävles parker och naturområden 
stimulerande och långsiktigt hållbara.  ◆
Bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten 
samt ett förstärkande av den biologiska mångfalden.  ◆
Gävle har ett hållbart resande och en trafiksäker miljö.  ◆

Samhällsbyggnad Gävle har en omfattande verksam
het inom hållbart samhälle. Arbetet för att nå målen  
i det miljöstrategiska programmet pågår. De flesta 
investeringar som genomförs inom Samhällsbyggnad 
Gävle är för att främja hållbart resande. Arbetet med 
att bygga kommunens nya stadsbad, Boulognerbadet 
har påbörjats. Den stora tävlingen för Centrumplanen 
avslutades under perioden och vinnaren är utsedd. 
Samhällsbyggnad Gävle arbetar aktivt med att 
tillgängliggöra Gävles parker och grönområden. 
Arbetet pågår bland annat i Navigationsparken, 
Stenebergsparken, Stadsträdgården och Boulog
nerskogen. 

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015-04-30

Utfall 
2014-04-30

Budget 
2015-04-30

Verksamhetens intäkter 21,7 32,7 21,2

Personalkostnader -10,9 -18,7 -11,7

Övriga kostnader -53,9 -47,9 -54,1

Avskrivningar/nedskrivningar -13,7 -12,1 -13,0

Internränta -10,7 -9,4 -11,3

Resultat före kommunbidrag -67,5 -55,4 -68,9

Kommunbidrag 69,1 65,4 69,0

Årets resultat 1,6 10,0 0,1

Resultatkorrigering enl KF¹ 0,0 0,0 0,0

Utfall efter korrigering 1,6 10,0 0,0

Resultatfond 31/12²

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 157 162

* Tekniska nämnden och Byggnads- och miljönämnden avslutades 2015-04-30 och slogs från och med 2015-05-01 ihop till Samhällsbyggnadsnämnden.
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Ekonomi

Ekonomin är i balans vilket ger ökat handlingsutrymme  
och förutsättningar för en långsiktig planering. ●
Anläggningar underhålls på ett långsiktigt och  
ekonomiskt hållbart sätt. ■

Nämnden har ett positivt ekonomiskt resultat.  De 
ekonomiska avvikelserna för investeringarna mellan 
budget och utfall är större än målvärdet. Förvalt
ningen arbetar med att förbättra rutinerna för 
planering och uppföljning av investeringsverksamhe
ten. Reinvesteringstakten är inte tillräcklig för att nå 
målen för omloppstiderna för asfaltsbeläggningen.

Uppföljning av uppdragen

Nämndens verksamhet omfattar att utveckla och 
förvalta allmän platsmark, som gator, torg och parker. 
Förvaltningen driver plan och exploateringsprojekt 
för att säkra en kommun för mer än 100 000 invånare. 
Det hållbara resandet och en rik grönstruktur måste 
vara ett ledord i kommande projekt från start.

Tekniska nämnden har ansvar för myndighetsut
övning inom bostadsanpassning, färdtjänst, trafik  
och parkering. Målsättningen är att det ska ge nöjda 
medborgare genom ett gott bemötande, rättssäker 
handläggning och rimliga handläggningstider.

Underhållsinsatser och skötsel pågår och de extra 
medel som beviljades i ramen beräknas ge effekt för 
att staden ska upplevas snygg och trygg.

Väsentliga händelser

• Tekniska nämnden avslutades den 30 april 2015.
• Gävle har nominerats till årets stadskärna.
• Arkitekttävlingen för Rådhuset, Slottstorget och 

Årummet har avgjorts.

Resultat och investeringar

Redovisat resultat uppgår till 1,6 mnkr (10,0 mnkr).
Intäkterna för taxor och avgifter, arrenden samt 

felparkeringsavgifter ligger något över budgeterad 
nivå. Personalkostnaderna är lägre än budget på 
grund av att nämnden har haft vakanta tjänster under 
perioden, men rekryteringar pågår. Utfallet för övriga 
kostnader, bland annat kapitaltjänstkostnader, hyror, 
fjärrvärme, IT samt köp av verksamhet ligger totalt 
sett enligt budgeterad nivå.

Av den totala investeringsbudgeten på 79,1 mnkr 
har 9,6 mnkr (17,8 mnkr) upparbetats under perioden. 
Inom den totala investeringsbudgeten finns det 
avvikelser mot budget. Avvikelserna kan bland annat 
härledas till projekt som påbörjats under perioden 
men har budgeterats år 2016. 

Investeringar har enligt beslut i Kommunfullmäk
tige ombudgeterats till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Ovan angiven investeringsbudget och nyttjande ingår 
därför i angivna belopp för investeringar i tabellen 
”Resultat och investeringar” i avsnittet för Samhälls
byggnadsnämnden.

Framtiden

Tekniska nämnden avslutades per den 30 april 2015 
och verksamheten har övergått till Samhällsbygg
nadsnämnden från och med 1 maj 2015.
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Samhällsbyggnadsnämnden*
Samhällsbyggnadsnämnden Daniel Olsson, ordförande
Samhällsbyggnad Gävle Elisabet Jonsson, förvaltningschef

Målanalys

Av 18 uppsatta mål inom perspektiven har nio  
uppnåtts i sin helhet och nio har delvis uppnåtts.

Medborgare och kunder

Andelen nöjda medborgare/kunder har ökat. ●
Vår verksamhet är välkänd och präglas  
av delaktighet, förtroende och insyn. ●
Andelen medborgare som upplever Gävle  
som tryggt, tillgängligt och välskött har ökat.   ●

Nämnden och förvaltningen arbetar aktivt med att 
öka kund/medborgarnöjdheten och nämnden 
bedömer att de tre målen har uppfyllts helt. Förvalt
ningen har arbetat enligt den beslutade handlingspla
nen Helt Enkelt Gävle för att underlätta och förenkla 
kontakten mellan företag och Samhällsbyggnad Gävle. 
Service åtaganden har tagits fram för förvaltningens 
viktiga ärendetyper. Förvaltningens kundtjänst besva
rar cirka 21 000 samtal per år, varav 80 procent får 
svar direkt. Arbetet med att åtgärda tillsynslagret 
inom bygglov har påbörjats och hälften av ärendena 
har avslutats. Arbetet med tillgänglighetsanpass
ningar fortsätter.

1) Resultatkorrigeringen 2014 uppgick totalt till 5,3 mnkr för 
Samhällsbyggnadsnämnden, Byggnads- och miljönämnden samt 
Tekniska nämnden. För 2015 uppgår den till -2,8 mnkr.
2) Resultatfonden per 31/12 2014 uppgick totalt till 16,8 mnkr för 
Samhällsbyggnadsnämnden, Byggnads- och miljönämnden samt 
Tekniska nämnden. Per 31/12 2015 uppgår den till 19,3 mnkr.

Medarbetare

Framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar ansvar, 
har handlingsutrymme och är medskapande. ◆
Ett inspirerande och utvecklande ledarskap. ◆
Samhällsbyggnad har jämställda och  
konkurrenskraftiga villkor och löner. ◆

Nämndens mål under medarbetarperspektivet har 
uppnåtts delvis. Förvaltningen arbetar aktivt med såväl 
ledarskap som medarbetarskap för att vara en attraktiv 
arbetsplats. Resultatet av medarbetarundersökningen 
följs upp via handlingsplaner. Samhällsbyggnad 
fortsätter att vara Gävle kommuns mest jämställda 
förvaltning, vilket är glädjande. Medarbetarna har gått 
en utbildning i feedback, och cheferna har fått utbild
ning i PEP (Personliga Effektivitets Programmet).

Hållbart samhälle

Plan- och markberedskapen är god och säkerställer 
önskvärt bostadsbyggande, expansion för näringslivet  
och behovet för offentlig verksamhet. 

●
Investeringar och exploateringar bidrar till  
ett hållbart och attraktivt Gävle.  ●
Gävle har ett stadsbyggande av hög kvalitet  
och värdefulla kulturvärden bevaras.  ◆
Gävle blir nominerad till ”Årets stadskärna” genom 
målmedveten stadskärneutveckling senast år 2016.  ●
Samarbetet med högskolorna är gott.  ◆
Vi kan erbjuda praktikplatser och handledning  
för arbetsmarknadsåtgärder.  ●
GIS-användandet i Gävle kommun har ökat.  ●
Fler gävlebor ska uppleva Gävles parker och naturområden 
stimulerande och långsiktigt hållbara.  ◆
Bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten 
samt ett förstärkande av den biologiska mångfalden.  ●
Gävle har ett hållbart resande och en trafiksäker miljö.  ◆

Nämnden har en omfattande verksamhet inom 
hållbart samhälle. Planberedskapen är god, men 
förvaltningen arbetar för fler planklara områden.  
875 nya bostäder kan byggas i årets detaljplaner. 
Planberedskapen är cirka 1200 bostäder. Cirka 650 
bostäder har beviljats bygglov och över 500 bostäder 
har färdigställts under året. Arbetet för att nå målen  
i det miljöstrategiska programmet pågår. Naturreser
vatsbildande pågår på Limön. De flesta investeringar 
som genomförs inom Samhällsbyggnad Gävle är för att 
främja hållbart resande. Kommunens nya stadsbad, 
Boulognerbadet, invigdes i juni. Den stora arkitekttäv
lingen för Slottstorget, Årummet och Rådhustorget 
har avslutats och under året 2015 har vinnaren arbetat 
med fördjupade studier i en systemhandling. Vid slutet 
av året togs ett beslut om omprioriteringar vid genom
förandet av resultatet av arkitekttävlingen.  

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015-05-01 
—2015-12-31

Utfall 
2014-05-01

—2014-12-31

Budget 
2015-05-01

—2015-12-31

Verksamhetens intäkter 71,2 71,0 65,2

Personalkostnader -56,8 -52,0 -59,7

Övriga kostnader -119,7 -115,1 -116,8

Avskrivningar/nedskrivningar -29,4 -27,5 -26,2

Internränta -22,6 -22,3 -22,6

Resultat före kommunbidrag -157,3 -145,9 -160,1

Kommunbidrag 159,7 152,4 159,8

Årets resultat 2,4 6,5 -0,3

Resultatkorrigering enl KF¹ 0,0 0,0

Utfall efter korrigering 2,4 6,5

Resultatfond 31/12² 0,0 0,0

Investeringar 71,2 67,4 86,3

Erhållet investeringsbidrag -14,4 -2,7 0,0

Antal anställda 161 167

*Samhällsbyggnadsnämnden bildades 2015-05-01 genom sammanslagning av Tekniska nämnden och Byggnads- och miljönämnden.
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Ekonomi

Ekonomin är i balans vilket ger ökat handlingsutrymme  
och förutsättningar för en långsiktig planering. ◆
Anläggningar underhålls på ett långsiktigt och  
ekonomiskt hållbart sätt. ◆

Nämnden har ett positivt ekonomiskt resultat. 
Måluppfyllelsen inom ekonomi har delvis uppfyllts.  
De ekonomiska avvikelserna för investeringarna 
mellan budget och utfall är större än målvärdet. 
Förvaltningen arbetar med förbättra rutinerna för 
planering och uppföljning av investeringsverksamhe
ten. Reinvesteringstakten är inte tillräcklig för att nå 
målen för omloppstiderna för asfaltsbeläggningen.

Uppföljning av uppdragen

Samhällsbyggnadsnämnden har fått utökat kommun
bidrag för att stärka myndighetsutövningen inom 
bostadsanpassning. Betydligt fler bostadsanpass
ningsärenden avslutas än kommer in. Även handlägg
ningen av gamla tillsynsärenden inom bygglov 
fortlöper enligt plan. Förvaltningen måste ständigt 
prioritera och prioritera om. De ökade medlen för 
skötsel och underhåll har inneburit att verksamheten 
inom avdelningen Gata och park har kunnat öka 
antalet nyasfalterade gator något, men underhålls
skulden är fortfarande stor.

Väsentliga händelser

• Samhällsbyggnadsnämnden bildades 1 maj 2015.
• Samhällsbyggnad Gävle har utvecklat sitt arbets

givarvarumärke med syfte att stärka den attraktiva 
arbetsplatsen och underlätta rekrytering.

• Under slutet av året har förvaltningen medverkat till 
att skapa möjlighet för såväl tillfälliga som mer 
permanenta boenden för den kraftiga ökningen av 
antal flyktingar till Sverige. 

Resultat och investeringar

Enligt beslut från Kommunfullmäktige ska Samhälls
byggnadsnämnden redovisa utfall för verksamheten 
under perioden maj–december 2015.

Redovisat resultat för perioden maj–december 2015 
uppgår till 2,4 mnkr. Kommunbidraget och nämndens 
budget är inte periodiserade. Nämnden erhåller 
kommunbidraget med samma belopp månadsvis men 
många av verksamheterna är säsongsbetonade och 
utfallen varierar därmed under verksamhetsåret.

Intäkter för taxor och avgifter överstiger budgeten 
och kan härledas till bygglov, lantmäteriförrättningar, 
parkeringsavgifter samt arrenden. Personalkostna
derna understiger budgeten på grund av vakanta 
tjänster. För att bibehålla produktionen har förvalt
ningen anlitat konsulter för att täcka upp för de 
vakanta tjänsterna. Därmed har nämnden högre 
konsultkostnader än budgeterat. Kostnader för 
avskrivningar och räntor överstiger budgeten. Vid 

genomlysning av anläggningsregistret har det 
uppdagats att vissa investeringsprojekt inte har blivit 
korrekt aktiverade och därmed har inga avskrivningar 
och räntor genererats för vissa perioder. Korrigeringen 
av detta har lett till en ökad kostnad för kapitaltjänst
kostnader på cirka 2 mnkr. 

Årets investeringskostnader uppgår till 71,2 mnkr 
av det totala utrymmet på 86,3 mnkr. I årets kostnader 
ingår inköp av nya parkeringsinstrument med belopp 
1,8 mnkr. Parkeringsinstrumenten kommer att säljas 
till Gävle Parkeringsservice AB under januari 2016. I 
det redovisade utfallet ingår erhållet bidrag från 
Trafikverket på 14,3 mnkr som ska delfinansiera 
investeringar som främjar den hållbara stadsmiljön. 
Dessa ska utföras under åren 20162018. Samtliga 
planerade investeringsprojekt har påbörjats under 
året, men alla projekt har inte hunnit färdigställas och 
ett par projekt har påbörjats under 2015 men har 
budgeterats 2016. 

Framtiden

Gävle växer och förvaltningen har betydelsefulla 
uppgifter att genomföra för att möjliggöra en växande 
stad. Samhällsbyggnad Gävle planerar och förbereder 
för fler områden för bostäder och för verksamhetsloka
ler för näringslivet vilket ger trygghet för den framtida 
ekonomin för nämnden samt kommunen i helhet. För 
förvaltningens medarbetare tillkommer fler arbets
uppgifter inom verksamheter som exploatering, 
planering av infrastruktur och park, byggledning 
samt drift. Bemanningen inom alla verksamheter 
måste medverka till att utveckla en växande stad, 
vilket innebär påfrestningar. 

En växande stad innebär ökade investeringsbehov 
och nya driftområden. Samtidigt byggdes det till stora 
delar under 60talet, vilket kräver förnyelse och 
upprustning. Kommunen har en underhållsskuld av 
befintlig infrastruktur som behöver underhållas och 
förnyas. Arbete pågår med inventering av statusen på 
vägar, broar och kajer. 
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden Maritha Johansson, ordförande
Överförmyndarenheten Anna-Karin Wågberg Sperring, avdelningschef

Målanalys

Av fyra uppsatta mål inom perspektiven har tre 
uppnåtts i sin helhet, och ett har ej nåtts. 

Medborgare och kunder

Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet som omfattas av 
nämndens verksamhet skall känna sig nöjda med och har 
stort förtroende för verksamheten  

●
Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet ska uppleva att 
nämnden verkar för jämställdhet och mångfald  ●
Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet ska uppleva en 
hög grad av tillgänglighet och service med gott bemötande  ●

Under året har ett arbete pågått för att skapa en 
förtroendefull syn på verksamheten. Prioriterade 
områden har identifierats för fortsatt utvecklingsar
bete under 2016. Ett kvalitetsarbete har gjorts gällande 
rekrytering av ställföreträdare, vilket har lett till att 
nämnden fått bättre rekryteringsförutsättningar. 
Nämnden bedömer att i den rekrytering som är 
genomförd har det varit en god sammansättning av 
ställföreträdare utifrån ett jämställdhets och mång
faldsmål och som speglat strukturen och mång 
falden i samhället. Samverkan med socialtjänsten 
gällande ensamkommande barn har skett under året.  

Överförmyndarenheten har under året arbetat med 
att utveckla nya arbetssätt och rutiner vilket resulte
rat i ökad effektivitet och högre service inom de 
områden som man valt att prioritera. Detta har i sin 
tur resulterat i kortare handläggningstider inom vissa 
områden. 

Medarbetare
Överförmyndarnämnden har ingen anställd personal. 

Tjänster köps från Administrativa avdelningen på 
Kommunledningskontoret. Under året har beslut 
fattats om att tillsätta en enhetschef för överför
myndarenheten. 

Hållbart samhälle
Inga nämndsmål har satts då målen inte är relevanta 
för nämndens verksamhet.

Ekonomi

Överförmyndarnämnden har som mål att uppnå 
nollresultat för verksamheten. ■

Nämnden visar ett negativt resultat på 0,3 mnkr. 
Avvikelsen avser huvudsakligen kostnader för arvoden 
för ställföreträde. 

Uppföljning av uppdragen

Nämnden har inga särskilda uppdrag i kommunplanen.

Väsentliga händelser

• Rekrytering och tillsättande av ställföreträdare.
•  Utveckling och framtagande av nya handläggnings

rutiner.
• Rekrytering av handläggare och enhetschef.

Resultat och investeringar

Årets resultat uppgick till 0,3 (0,2) mnkr. Nämndens 
intäkter överstiger budgeterade intäkter med 2,9 (1,1) 
mnkr. Till största delen beror det på att uppdrag med 
ensamkommande flyktingbarn har ökat under året. 
Arvoden för ställföreträdare visar ett underskott i 
förhållande till budget på 3,5 (0,6) mnkr. Nämnden 
har inte haft några investeringar under året.

Framtiden

Överförmyndarnämndens utvecklingsarbete under år 
2016 kommer till stor del att handla om ett fortsatt 
kvalitetsarbete och viktiga indikatorer för överförmyndar
nämndens verksamhet kommer att tas fram. Gällande 
den framtida kostnadsutvecklingen så görs bedömningen 
att överförmyndarnämnden även fortsättningsvis 
kommer att ha ökade kostnader för arvoden till ställföre
trädare samt ökade personalkostnader i samband med 
förstärkning av handläggare gällande handläggning av 
ärende rörande ensamkommande barn.

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Verksamhetens intäkter 4,5 2,1 1,6

Personalkostnader -8,5 -5,5 -5,0

Övriga kostnader -3,7 -3,1 -4,0

Avskrivningar/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Internränta 0,0 0,0 0,0

Resultat före kommunbidrag -7,7 -6,5 -7,4

Kommunbidrag 7,4 6,7 7,4

Årets resultat -0,3 0,2 0,0

Resultatkorrigering enl KF 0,0 0,0

Utfall efter korrigering -0,3 0,2

Resultatfond 31/12 0,4 0,7

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda
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Valnämnden
Valnämnden Inger Schörling, ordförande
Valnämndens kansli Helén Åleskog, förvaltningschef

Målanalys

Nämnden har inga uppsatta mål inom perspektiven.

Medborgare och kunder
Valnämndens fastställda mål är att genomföra val på 
ett rättssäkert sätt samt att verka för ett ökat valdel
tagande. Då nämndens mål är kopplade till genom
förandet av val har nämnden inte aktivt arbetat med 
nämndsmålen under 2015. Nämndens verksamhet har 
i övrigt varit mycket begränsad under 2015 då inga val 
är planerade i närtid.

Valnämnden har drivit ett särskilt projekt med 
unga valambassadörer som syftat till att öka valdel
tagandet bland kommunens unga väljare vid de båda 
valen. Projektet innehöll bland annat skolbesök och 
filmer som publicerades på internet och spreds i 
sociala medier. Valdeltagandet bland unga första
gångsväljare blev högt, 78 procent, vilket också det  
är en ökning jämfört med tidigare val.

Medarbetare
Nämnden har ingen anställd personal. Nämnden 
köper de tjänster den behöver från Administrativa 
avdelningen på Kommunledningskontoret.

Hållbart samhälle
Nämnden har inga mål inom verksamhetsområdet. 

Ekonomi
Nämnden har inga mål inom verksamhetsområdet.

Uppföljning av uppdragen

Inga särskilda uppdrag är riktade mot valnämndens 
verksamhet under 2015. 

Väsentliga händelser

• Inga händelser av större vikt för valnämnden har 
inträffat under 2015.

Resultat och investeringar

Årets resultat uppgick till 0,0 (0,1) mnkr. Valnämnden 
har (ett ickevalår) ett kommunbidrag på 0,1 mnkr. 
Totalt sett är kostnaderna de samma som budgeterats. 
Nämnden har inga investeringsmedel.

Framtiden

Nämnden bedömer att verksamheten ryms inom de 
ramar som tilldelats under 2016. Under förutsättning 
att medel kan tilldelas, planerar nämnden att investera 
i ett systemstöd för att digitalisera tjänster och för
bättra servicen till valen 2018 och 2019. Personalkost
nader kopplade till verksamhet som bedrivs på val
nämndens uppdrag och som nu belastar kommun 
 led nings kon toret, kan också komma att flyttas över till 
valnämnden inför 2017. Totalt sett kan det innebära 
ökade kostnader under 2017 jämfört med den begrän
sade budget valnämnden har i prognosen för 2017.

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Verksamhetens intäkter 0,0 3,2 0,0

Personalkostnader -0,1 -4,8 -0,1

Övriga kostnader 0,0 -1,6 0,0

Avskrivningar/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Internränta 0,0 0,0 0,0

Resultat före kommunbidrag -0,1 -3,2 -0,1

Kommunbidrag 0,1 3,3 0,1

Årets resultat 0,0 0,1 0,0

Resultatkorrigering enl KF 0,0 0,0 0,0

Utfall efter korrigering 0,0 0,1 0,0

Resultatfond 31/12 0,0 0,0 0,0

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 0,0 0,0 0,0



Gemensam nämnd för verksamhetsstöd
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd Jörgen Edsvik, ordförande
Kommunstyrelsens förvaltning Helén Åleskog, förvaltningschef

68 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

Målanalys

Av fyra uppsatta mål inom perspektiven har två 
uppnåtts i sin helhet och två har delvis uppnåtts.

Medborgare och kunder
Nämnden har inga uppsatta mål inom perspektivet.

Medarbetare
Nämnden har inga uppsatta mål inom perspektivet. 

Hållbart samhälle

Effektivisera verksamheten och tillhörande administration.  ◆
Utveckla medborgar- och brukarinflytande.  ●
Informera om nämndens verksamhet.  ●
Ta fram förutsättningar för genom- och  
införande av beslutade aktiviteter. ◆

Genom att samverka i verksamhetsstödjande processer 
kan de i nämnden ingående kommunerna använda 
befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. 
Med verksamhetsstödjande funktioner menas funk
tioner som har till syfte att stödja och säkerhetsställa 
en effektiv ledning, administration, gemensamma 
arbetsformer och kvalitetssäkring av kommunernas 
kärnverksamhet. 

Nämndens verksamhet följs upp löpande genom 
nämndsmöten, där såväl ekonomiskt resultat som de 
olika uppdragens status har redovisats. För att effekti
visera verksamheten och tillhörande administration 
har nämnden genomfört inrangering av befintliga 
avtal. De avtal som gått att identifiera är inrangerade i 
nämnden. Under året har nämnden även infört 
gemensam eTjänsteplattform, där upphandling och 
införandeprojekt är genomfört. 

Sandviken och Gävle har tillsammans utrett 
förutsättningar för en gemensam telefonilösning. I 
nuläget har båda olika tekniska lösningar samt avtal 
med olika löptid, vilket leder till att det inte finns 
förutsättningar för samverkan. Dock har befintliga 

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Verksamhetens intäkter 0,3 0,0 0,4

Personalkostnader -0,7 0,0 -0,8

Övriga kostnader -0,2 0,0 -0,2

Avskrivningar/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Internränta 0,0 0,0 0,0

Resultat före kommunbidrag -0,6 0,0 -0,6

Kommunbidrag 0,6 0,0 0,6

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Resultatkorrigering enl KF 0,0 0,0 0,0

Utfall efter korrigering 0,0 0,0 0,0

Resultatfond 31/12 0,0 0,0 0,0

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda
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avtal synkroniserats avseende löptid för att skapa 
förutsättningar vid nästa avtalsperiod. Hofors och 
Ockelbo har sedan tidigare gemensam telefonilösning 
med Gävle. 

Gemensam upphandling av ärendehanteringssys
tem avseende byggnads och miljöärenden har 
påbörjats med stöd av extern konsult. Beroende på vad 
som upphandlas kan Gemensam nämnd för verksam
hetsstöd erbjuda drift av lösning för kommuner som 
ingår i nämnden. De aktiviteter som inte har påbörjats 
eller avslutats har överförts till aktivitetsplan 2016.
 

Ekonomi
Nämnden har inga mål inom verksamhetsområdet.

Uppföljning av uppdragen

Nämnden har under året haft i uppdrag att utreda om 
förutsättningar finns för samverkan inom olika 
områden, såsom administration, ekonomi, kommuni
kation och information, samt kundtjänst. Genomförda 
uppdrag har under verksamhetsåret löpande redovi
sats för nämnden. Påbörjade och icke genomförda 
uppdrag har förts över till verksamhetens/aktivitets
plan 2016. 

Ett av uppdragen som nämnden hade var att införa 
en gemensam eTjänsteplattform. Upphandlingen är 
avslutad och ett införandeprojekt är genomfört. Utred 
ningen av förutsättningar för gemensam löneadmi
nistration är pågående, Sandviken har valt att tills
vidare avstå. Gävle, Hofors och Ockelbo har gemensam 
telefonilösning som hanteras av Gävle, i nuläget finns 
ej förutsättningar för Sandviken att ingå i denna 
lösning.

Väsentliga händelser

• Upphandling och införande av gemensam eTjänste
plattform har genomförts.

Resultat och investeringar

Inga större avvikelser mot budget har uppkommit. 
Konstaterade överskott har nyttjats till att ta fram en 
gemensam utvecklings/förvaltningsorganisation för 
den upphandlade gemensamma eTjänsteplattformen. 
Inga större investeringar eller försäljningar har 
förekommit under 2015. 

Framtiden

Nämnden ska inom verksamhetsområdet vara 
ansvarig för arbetet med att effektivisera verksamhe
ten och tillhörande administration, utvecklingen av 
medborgar och kundinflytandet i tillämpliga delar, 
att informera om nämndens verksamhet och att ta 
fram beslutsunderlag/förutsättningar för genom och 
införande av beslutade aktiviteter. 

Nämnden ska även utreda om förutsättningar finns 
för samverkan inom följande områden:
• Telefonitjänster, kundtjänst, löneadministration,  

ekonomiadministration, kommunikation och  
information. 

• GIS (geografiskt informationssystem) – som är en 
väsentlig del vid framtagandet av nya eTjänster. 

• eArkiv – ett länsgemensamt projekt drivs kring 
eArkiv. Syftet är att ta reda på förutsättningarna för 
hur den gemensamma nämnden kan bidra till 
projektet.

• Informationsklassning/informationssäkerhet.



Revisorskollegiet
Revisorskollegiet Björn Frankson, ordförande
Revisionskontoret Gunilla Beckman-Ljung, revisionschef

Målanalys 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt 
kontrollinstrument med uppdrag att granska den 
verk samhet som finns i kommunen samt pröva 
ansvarstagandet.

Revisorerna granskar, bedömer och uttalar sig i den årliga 
revisionsberättelsen om kommunens:
1. räkenskaper och medelsförvaltning
2. redovisning och verksamhetens resultat
3. styrelsens och nämndernas förvaltning så att 

fullmäktige kan bedöma om styrelsen och  
nämnderna kan ges fortsatt förtroende.

Kommunrevisionen har ett revisionskontor med tre 
anställda yrkesrevisorer och en inhyrd administratör. 
Granskning görs av revisionskontoret, specialister och 
konsulter från revisionsbyråer.

Uppföljning av uppdragen

Granskning har under året berört följande områden:
• Internkontroll, Kommunstyrelsen, samtliga nämn

der, GSABkoncernen och Gästrike Vatten AB.
• Pensioner, kommunen, GSABkoncernen och 

Gästrike Vatten AB.
• Brandsäkerhet i särskilda boenden har granskats 

genom en hearing med bland annat Socialtjänsten, 
Omvårdnad och Räddningstjänsten.

• Lokalutnyttjande och hyresdebitering, Kultur och 
fritidsnämnden.

• Sjukhusvård och omvårdnad, samgranskning med 
regionen och flera kommuner.

• Procapita verksamhetssystem, Utbildningsnämnden.
• Donationsfonder, Kommunstyrelsen och fyra nämnder.
• Treserva verksamhetssystem, Socialnämnden.
• Utbetalning av elevpeng, Utbildningsnämnden.
• Periodisering av intäkter, Näringslivs och arbets

marknadsnämnden.
• Delårsrapport 2 och årsredovisning.

Dialogmöten är genomförda med samtliga nämnders 
beredningar och med bolagsledningar. Revisorerna 
har också deltagit i möten med alla gemensamma 
nämnder och delägda bolag.

Dialog har hafts med Kommunfullmäktiges 
presidium, fullmäktiges granskare av revisionen, 
kommunalråd/kommunalråd i opposition, grupp
ledare, Kommunstyrelsens ordförande och kommun
direktören, samt nämnds och bolagsledningar.

Verksamhetsbesök vid Vallbacksskolan i juni.
Vice ordförande i Revisorskollegiet har varit 

ledamot i STAREV: s styrelse fram till maj 2015.

Väsentliga händelser 

•  En kommunallagsutredning pågår, förändringar för 
revisionen är små. 

• Gemensam utbildning för revisorer och fullmäktige
presidier i regionen och Gästrikland/södra Hälsingland.

• Överenskommelser med övriga kommuners lekman
narevisorer i Gästrike Vatten AB och för gemensam 
nämnd om samordning av revisionsarbetet under 
mandatperioden. 

Resultat och investeringar

Årets resultat uppgick till 0,3 (0,3) mnkr. En planerad 
granskning, underhåll av anläggningstillgångar, 
hann inte genomföras. Årets investeringar uppgick till 
0,1 (0,0) mnkr.  

Framtiden 

Kommunens samverkan med andra kommuner och 
landsting innebär ökat behov av samverkan mellan 
berörda revisorer, vilket innebär ett betydande 
merarbete och merkostnader.

Under 2016 genomför Revisorskollegiet en ny 
upphandling av auktoriserade revisorer i kommunens 
bolag och stiftelser.

Kommunfullmäktige får vid två tillfällen per år 
information om aktuella rapporter. Kortrapporter 
läggs ut via Internet och görs tillgängliga för med
borgarna.
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Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Verksamhetens intäkter 1,1 0,9 1,0

Personalkostnader -3,3 -3,1 -3,3

Övriga kostnader -2,0 -1,9 -2,2

Avskrivningar/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Internränta 0,0 0,0 0,0

Resultat före kommunbidrag -4,2 -4,1 -4,5

Kommunbidrag 4,5 4,4 4,5

Årets resultat 0,3 0,3 0,0

Resultatkorrigering enl KF 0,0 0,0

Utfall efter korrigering 0,3 0,3

Resultatfond 31/12 1,4 1,1

Investeringar 0,1 0,0 0,1

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 3 3 3



Jävsnämnden
Jävsnämnden Jens Leidermark, ordförande
Kommunledningskontoret Helén Åleskog, förvaltningschef

Målanalys 

Jävsnämnden har inga uppsatta mål inom perspek
tiven. Jävsnämnden bildades 1 maj 2015 då Tekniska 
nämnden och Byggnads och miljönämnden ersattes 
av Samhällsbyggnadsnämnden och Jävsnämnden. 
Nämnden svarar för myndighetsutövning i vissa 
ärenden där Samhällsbyggnadsnämnden uppträder 
som part. Nämndens verksamhet är sammantaget 
mycket begränsad. Det handlar företrädesvis om 
ärenden inom miljöområdet och bygglov och andra 
tillstånd inom miljö och byggnadsområdet.

Medborgare och kunder
Nämnden har inte satt upp några egna nämndsmål  
för 2015 inom perspektivet medborgare och kunder  
då nämnden är ny för i år.

Medarbetare
Nämnden har inga egna anställda och har inte 
antagit mål inom verksamhetsområdet för 2015. 
Administration av nämndens verksamhet köps av 
kommunledningskontoret. Medarbetare vid Sam
hällsbyggnadsnämnden arbetar på uppdrag av 
nämnden när de handlägger ärenden inom nämndens 
område.

Hållbart samhälle
Verksamheten har bedrivits i enlighet med de mål 
som är uppsatta för Samhällsbyggnadsnämnden.  
När nämnden svarar för myndighetsutövning inom 
miljöområdet handläggs de på samma sätt som de 
ärenden som handläggs på uppdrag av Samhällsbygg
nadsnämnden. Nämnden har inte antagit mål inom 
området för 2015 då nämnden bildades under året. 

Ekonomi
Nämnden har inte antagit mål inom området för 2015 
då nämnden bildades under året.

Uppföljning av uppdragen

Nämnden har inga särskilda uppdrag att följa upp 
under 2015.

Väsentliga händelser 

• Jävsnämnden bildades 1 maj 2015 då Tekniska 
nämnden och Byggnads och miljönämnden ersattes 
av Samhällsbyggnadsnämnden och Jävsnämnden. 

• Då nämnden är ny har nämndens arbete under 2015 
främst handlat om att hitta arbetssätt, rutiner och 
mål. Arbetet har kommit långt men kommer att 
fortsätta under 2016.

Resultat och investeringar

Årets resultat uppgick till + 0,2 mnkr. Nämnden 
påbörjade sin verksamhet 1 maj 2015, och fick då ett 
kommunbidrag på 0,4 mnkr. Kostnader för arvode till 
nämndemän blev 0,1 mnkr lägre än budgeterat. 
Personalkostnader för två tjänstemän som är anställda 
av Kommunledningskontoret blev 0,1 mnkr lägre än 
budgeterat.

Framtiden 

Då nämnden precis har bildats finns en viss osäkerhet 
om vilken verksamhet som kommer att bedrivas inom 
nämndens verksamhetsområde och vilka kostnader 
som kommer att belasta nämnden, särskilt på sikt. 
Nämnden bedömer dock att tilldelad ram för 2016 
täcker de kostnader nämnden har för den verksamhet 
som förväntas under året.
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Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0

Personalkostnader -0,1 0,0 -0,2

Övriga kostnader -0,1 0,0 -0,2

Avskrivningar/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Internränta 0,0 0,0 0,0

Resultat före kommunbidrag -0,2 0,0 -0,4

Kommunbidrag 0,4 0,0 0,4

Årets resultat 0,2 0,0 0,0

Resultatkorrigering enl KF 0,0 0,0 0,0

Utfall efter korrigering 0,2 0,0 0,0

Resultatfond 31/12 0,2 0,0 0,0

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda
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Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Omsättning 2,1 1,8 2,1

Personalkostnader -0,5 -0,3 -0,4

Övriga kostnader -6,3 -4,6 -6,1

Avskrivningar

Rörelseresultat -4,7 -3,1 -4,4

Finansnetto -27,5 -17,9 -33,0

Resultat efter finansiella poster -32,2 -21,0 -37,4

Investeringar 0 0 0

Avgår försäljningar

Summa nettoinvesteringar 0 0 0

Antal anställda 

Gävle Stadshus AB
Ordförande Jörgen Edsvik
Verkställande direktör Göran Arnell

Målanalys

Samtliga uppsatta mål har uppnåtts i sin helhet. 

Medborgare och kunder

Bolaget ska utforma ägardirektiv till dotterbolagen som gör 
det möjligt för dessa att utforma mål för att bidra till att 
uppfylla de kommunövergripande målen samt målen för 
verksamhetens inriktning inom perspektivet.

●

Bolagen har haft dialog med dotterbolagen kring 
ägardirektiv och revidering har skett vid behov.

Medarbetare
Bolaget har ingen anställd personal utan köper 
resurserna från Gävle kommun. Övergripande upp
följning av dotterbolagens måluppföljning har skett 
vid tertials och årsbokslut.

De personalkostnader som redovisas avser till sin 
helhet styrelsens arvoden.

Hållbart samhälle
Bolaget har ingen egen verksamhet. Övergripande 
uppföljning av dotterbolagens måluppföljning vid 
tertial och årsbokslut. 

Ekonomi

Bolaget svarar för GSAB-koncernens ekonomiska 
optimering. ●
Bolaget ska fortsätta arbetet med att utveckla och 
samordna ägarrollen i bolagskoncernen så att de 
gemensamma resurserna används på ett optimalt sätt.  

●

Bolaget svarar för Gävle Stadhus ABkoncernens 
ekonomiska optimering genom att styrelsen beslutar 
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt lämnar 
förslag om utdelningar till ägaren. Detta mål mäts 
efter fastställandet av bokslutsdispositioner i upprät
tade årsbokslut för ingående koncernbolag. På styrelse
möte den 10 februari 2016 beslutade styrelsen om 
bokslutsdispositioner för verksamhetsåret 2015.

Löpande dialog sker mellan koncernens ingående 
dotterbolag och Gävle Stadshus vid till exempel  
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implementering av Kommunfullmäktige fattade 
beslut.

Under året har ett nätverk för koncernens redovis
ningsansvariga startats bland annat i syfte att 
tillämpa redovisningsprinciper och bedömningar på 
ett likartat sätt.

Kommentar till ägardirektivet

Bolagets verksamhet har under året bedrivits enligt 
ägardirektiv, bolagsordning och företagspolicy.

Väsentliga händelser

Väsentliga ärenden som bolaget överlämnat till  
Kommunfullmäktige:

För Gävle Stadshus egen räkning: Ändrat ägardirektiv  
där Gävle Stadshus AB skall lämna utdelning med  
10 mnkr till Gävle kommun som en följd av erhållet 
villkorat aktieägartillskott på 300 mnkr.

Gävle Energi-koncern: Att om nödvändigt förvärva 
Samkrafts tillgångar eller nybilda bolag för att 
möjliggöra förvärv av inkråmet i Samkraft AB inklu
sive dotterbolagsaktierna.

AB Gavlegårdarna: Ändrat ägardirektiv avseende att 
Gavlegårdarna skall nyproducera 750 nya lägenheter 
perioden 20162019.

Gavlefastigheter Gävle kommun AB: Att Gävle Stadshus skall 
lämna 300 mnkr i villkorat aktieägartillskott till 
Gavlefastigheter att användas till amortering av 
externa lån. Ändrat ägardirektiv med anledning av 
Kommunfullmäktiges beslut om centralisering av 
fordonsansvaret.

Gävle Hamn AB: Ny inriktning och struktur för Gävle 
Hamn AB.

Resultat och investeringar

Bolagets intäkter består av konsult och service
intäkter till dotterbolagen 2,1 (1,8) mnkr medan 
kostnaderna främst avser personella resurser som 
faktureras från Gävle kommun samt konsultarvoden 
för speciella projekt.

Ovanstående redovisat resultat inkluderar inte 
erhållet koncernbidrag och erhållen aktieutdelning. 
Resultat efter finansiella poster inklusive koncern
bidrag och aktieutdelningen uppgår till 189,3 mnkr.

I likhet med föregående år gjordes inga investe
ringar.

Framtiden

Under 2016 kommer arbetet att fortsätta med att 
utveckla bolagsstyrning, internkontrollarbete och 
investeringsstyrning.



Målanalys

Av 25 uppsatta mål inom perspektiven har 18 uppnåtts 
i sin helhet och sju har delvis uppnåtts. 

Medborgare och kunder

Gävle Energi ska ha en hög grad av kundnöjdhet. ◆

För att uppnå målen har stort fokus lagts på att 
effektivisera och utveckla kundhanteringsprocessen 
såväl i kundgränssnitten som internt.
 Under 2016 är målsättningen att fortsätta arbetet 
med att möta kunden på kundens villkor och fortsätta 
med kunddriven utveckling. Dessutom skall Gävle 
Energi i utökad omfattning möjliggöra för kunden att 
ha sina kontakter med Gävle Energi på det sätt och vid 
den tidpunkt då kunden så önskar. 

Medarbetare

Gävle Energis mål är framgångsrika medarbetare  
som är engagerade, tar ansvar, har handlingsutrymme  
och är medskapande.   

●

Gävle Energi har ett inspirerande och utvecklande ledarskap  ◆
Gävle Energi arbetar för en arbetsplats med jämställdhet 
och likabehandling.  ●

Utfallet av Medarbetarindex är det bästa utfall som 
uppmätts för Gävle Energi. Mätvärdena för trivsel och 
stolthet över företaget visar särskilt höga resultat.

Resultatet för Jämix mätning av jämställdhet 
överträffade utfallet från föregående år och var det 
högsta resultatet som företaget haft. 

Genom samverkan med Högskolan i Gävle tar vi 
emot studenter för arbetspraktik inom Energisystem
ingenjör coop. Förutom det tas praktikanter emot 

från yrkesutbildningar och tekniksprånget. Gävle 
Energi deltar också aktivt i företagsforskarskolan 
Reesbe där en medarbetare från Gävle Energi är 
doktorand.

Hållbart samhälle

Gävle Energi bidrar till ökad livskvalitet för de som lever och 
verkar i kommunen.  ●
Gävle Energi utvecklar och erbjuder konkurrensmässiga 
affärs- och prismodeller.    ◆
Hög tillgänglighet i infrastrukturen.     ◆
Klimatfrågan är drivkraften i miljöarbetet.  ◆
Genom utvecklade och effektiva processer, där kvalitet 
värderas högt, skapas förutsättningar för en långsiktig 
hållbar utveckling.

●
Gävle Energi ska verka för att Gävle Kommuns 
miljöstrategiska program uppnås. ◆

Det gemensamma utvecklingsarbetet tillsammans 
med BillerudKorsnäs har lett till den bästa biobränsle
mixen någonsin, 99,97 procent. Utfallet är sannolikt 
ett av de bästa utfallen i Sverige och mycket sannolikt 
det bästa för större fjärrvärmesystem. Målet för 
placering i Nils Holgerssonundersökningen avseende 
fjärrvärme överträffas med bred marginal, men för 
Elnät är utfallet något sämre än målsättningen. 
Genom en låg prisökningstakt för 2016 förväntas en 
relativ förbättring.

Målsättningen för Tillgång till 100 Mbit/s följer 
Gävle kommuns bredbandsstrategi och där uppfylls 
ambitionen och målsättningen för GavleNet.

Tillståndet för gastankstationen vid Teknikparken 
avslogs med hänvisning till det sekundära vatten
skyddsområdet. Med anledning av planproblematik 
har byggnationen av den andra tankstationen inte 
kunnat genomföras enligt tidplan. Under året har 
bolaget ersatt bilar drivna av fossilt fordonsbränsle 
med biogas och elbilar. Fler åtgärder kommer att 
genomföras under 2016.

Ekonomi

Gävle Energi ska nå en tillfredsställande lönsamhet  
utifrån ägarens direktiv   ●
Gävle Energi ska eftersträva en tillväxt i balans och det 
övergripande målet är att bibehålla en god soliditet    ●
Nettoinvesteringarna bör till 100 % vara självfinansierade 
sett över en femårsperiod    ●

Energibranschens, och Gävle Energis, utmaning är att 
med en minskande energiförbrukning och låga 
energipriser bibehålla eller förbättra omsättning och 
resultat. Gävle Energi möter dessa utmaningar med 
regional samverkan, utveckling av befintliga verksam
hetsområden, utveckling av nya produkter och 
tjänster, prisjusteringar samt effektivisering av 

Gävle Energi AB koncern
Ordförande Rolf Wiberg
Verkställande direktör Håkan Jönsson

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Omsättning 1 017,0 1 005,9 1 032,3

Personalkostnader -148,8 -138,4 -151,5

Övriga kostnader -540,3 -551,1 -598,6

Avskrivningar -177,3 -164,3 -137,1

Andel intresseföretags resultat 30,2 9,5 9,0

Rörelseresultat 180,8 161,6 154,1

Finansnetto -22,1 -32,2 -25,2

Resultat efter finansiella poster 158,7 129,4 128,9

Investeringar 175,6 133,7 198,2

Avgår försäljningar -0,1 0,0 0,0

Summa nettoinvesteringar 175,5 133,7 198,2

Antal anställda 201 195 205
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företagets processer för att kunna bibehålla och öka 
resultatet över tid. Givet de utmanande omvärldsfak
torerna är utfallet mycket tillfredställande. 

Effektiviteten per anställd är mycket tillfredstäl
lande och utvecklas snabbare än målsättningarna i 
strategisk plan. Resultatet per anställd om 793 tkr är 
högt och visar på en hög effektivitet. 

Bolaget har ett positivt kassaflöde och investering
arna är självfinansierande. 

Kommentar till ägardirektivet

Ägardirektivet är väl formulerat och ligger i linje med 
verksamhetens inriktning och de mål som bolaget 
arbetat mot historiskt.

Gävle Energis utvecklingsarbete har under lång tid 
präglats av affärsmässig nytta på miljömässig grund, 
vilket gett som effekt att fjärrvärmesystemet är ett av 
de mest miljöeffektiva i Sverige samtidigt som det 
möjliggör attraktiva prisnivåer för kunderna.

Investeringsverksamheten präglas även den av en 
ambition att väga samman hållbar utveckling med 
kundnytta och god ekonomi. Under de närmaste åren 
kommer de volymmässigt största investeringarna att 
fokuseras mot bredbandsverksamheten eftersom 
kundernas efterfrågan ökat dramatiskt de senaste 18 
månaderna. Investeringarna i bredbandsverksamhe
ten sker i samklang med Gävle kommuns bredbands
strategi.

Väsentliga händelser

• Under året har det varma vädret samt lägre elpris
nivåer medfört lägre rörliga intäkter än förväntat. 
Periodvis har det varit mycket varmare än ett 
normalår. Särskilt kan december framhållas där 
Gävle med +12,1° den 6:e december noterade ett nytt 
norrländskt värmerekord för december månad.

•  De lägre rörliga intäkterna som årets varma väder 
har lett till kompenseras mer än väl av lägre produk
tionskostnader genom en effektiv bränsle och 
produktionsmix samt en effektiv driftsamordning 
mellan Gävle Energi, Bomhus Energi och Billerud
Korsnäs.

•  Efterfrågan på fiberanslutningar har eskalerat 
under hela året. Målet för antalet villaanslutningar 
2015 var 1 000 nyanslutningar men utfallet blev 
betydligt högre. 

•  Under året har koncernen haft en hög tillgänglig
het till produktionsanläggningar och distribu
tionsnät, vilket har gett låga kostnader och ett 
starkt resultat som följd.

•  Bomhus Energi har, liksom 2014, bidragit med en 
högre lönsamhet än förväntat.

•  Gävle Energi genomförde Sveriges största REKO
träff (kundträff för fjärrvärme) på Gavlehov då  
cirka 1000 kunder deltog.

Resultat och investeringar

• Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 
158,7 mnkr att jämföra med föregående år på 129,4 
mnkr och budget 128,9 mnkr.

• Bolaget har lägre intäkter och produktionskostna
der på grund av väder och elpriser.

• Intressebolagen har gått bättre än väntat. Det beror 
bland annat på poster av engångskaraktär.

• Räntekostnaderna har minskat då lån amorterats 
och befintliga lån har omsatts till lägre ränta.

En stor förändring jämfört med tidigare år är 
utbyggnaden av bredband. Investeringarna görs som 
ett led av bredbandsstrategin 2020. Reinvesteringar i 
fjärrvärmenätet, elnätet och energiproduktion har 
genomförts enligt plan.

Framtiden

Gävle Energi kommer att klara de av ägaren upp
ställda resultat och utdelningskraven, med reserva
tion för den påverkan såsom väder och extraordinära 
driftstörningar kan ha på verksamheten.

För att säkerställa en uthållig resultatgenere
ringsförmåga kommer arbetet med fortlöpande 
effektivisering inom investeringsprojekt, produk
tion, distribution samt kunddrivna processer att 
fortsätta under planeringsperioden.



Målanalys

Av fyra uppsatta mål inom perspektiven, 
har tre delvis uppnåtts och en har ej uppnåtts. 

Medborgare och kunder

Gavlegårdarna erbjuder trygga, tillgängliga  
och välskötta livsmiljöer. ◆

Bolaget har medvetet satt mycket ambitiösa målvär
den men når inte fullt upp till dessa. Det samlade 
resultatet av årets kundundersökning är dock fortfa
rande tillfredsställande. Trygghet och utemiljö är två 
fokusområden för det kommande året och lyckas 
bolaget i sitt fortsatta utvecklingsarbete inom dessa 
områden kommer också Serviceindex att lyfta.

Medarbetare

Vi känner arbetsglädje och det vi uträttar är meningsfullt. ■

Samtliga indikatorer som mäts för målet hämtas från 
den årliga medarbetarundersökningen. Trots ett 
fortsatt högt värde är årets utfall betydligt sämre än 
föregående år. Bedömningen är att det omfattande 
förändringsarbetet med nytt kontor och förändrade 
arbetssätt tillsammans med bland annat vakanta 
chefsposter, påverkat resultatet. Samtliga enheter ska i 
sin verksamhetsplan för 2016, eller sidoordnat, planera 
in aktiviteter som återigen ska ta bolaget tillbaka till 
den uppåtgående trend som funnits fram till hösten 
2015. Prestationsnivån, som är det samlade värdet i 
undersökningen, visar ändock att företaget fortfa
rande har stor förändringskraft.

Hållbart samhälle

Gavlegårdarna bidrar till ett hållbart samhälle ur  
ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. ◆

Bolagets hållbarhetsarbete uppvisar en blandad 
måluppfyllelse. Att indikatorn åtgärdade miljöpro
gramslägenheter och nyproducerade lägenheter inte 
når upp till målvärdet har sin huvudsakliga förklaring 
i tidsförskjutningar, det vill säga projekt som av olika 
anledningar har försenats. Dessa projekt kommer dock 
att genomföras under nästa år. När det gäller nypro
ducerade lägenheter kommer ett sjuttiotal lägenheter/
boende att färdigställas under våren 2016, därav 
bedöms målet som delvis uppnått. 

Ekonomi

Vi tar ansvar för företagets resurser  
och möjliggör utveckling. ◆

Bolaget har uppnått dess målsättning att öka under
hållsutrymme, det vill säga att med bibehållet resultat 
genomföra så mycket underhåll som möjligt. 

Kostnaden för vattenskador överstiger målvärdet, 
men har dock minskat från föregående år. Avvikelsen 
på administrationskostnader beror till stor del på 
kostnader av engångskaraktär där mäklararvodet vid 
försäljningen är den största posten. Dessutom påver
kar minskning av omsättningen med anledning av 
genomförd fastighetsförsäljning.

Kommentar till ägardirektivet

De syften med bolagets verksamhet som anges i 
ägardirektivet har utgjort underlag för den affärsplan 
som bolaget arbetar utifrån. De övergripande mål som 
anges för respektive perspektiv är hämtade från 
affärsplanen och utgör en sammanfattning av 
bolagets tolkning av ägardirektivet. 

Väsentliga händelser

• Arbetet med Cloettafastigheten fortsatte genom att 
skapa en vision och påbörja gestaltningsarbetet för 
området.

• Rivning av radhusen på Almvägen har genomförts 
och nyproduktionen av 66 lägenheter har inletts

• Försäljning av 737 lägenheter i Bomhus och Sätra 
slutfördes i maj 2015.

• Flytt av fem områdeskontor och bolagets huvudkontor 
till nya lokaler i Hemsta och övergång till aktivitets
baserat arbetssätt.

AB Gavlegårdarna koncern
Ordförande Lena Lundgren
Verkställande direktör Catherine Holgersson

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Omsättning 1068,9 1085,6 1078,0

Personalkostnader -128,8 -123,0 -136,5

Övriga kostnader -589,9 -582,1 -567,6

Avskrivningar -169,9 -176,0 -180,0

Rörelseresultat 180,3 204,5 193,9

Finansnetto 281,1 -102,0 -45,9

Resultat efter finansiella poster 461,4 102,5 148,0

Investeringar 340,7 201,5 403,0

Avgår försäljningar -475,0 -53,0 -180,0

Summa nettoinvesteringar -134,3 148,5 223,0

Antal anställda 191 190 190
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Resultat och investeringar

Koncernen AB Gavlegårdarna redovisar ett resultat 
efter finansiella poster på 461,4 mnkr. I resultatet 
ingår 367,8 mnkr som betalning för aktier i dotter
dotterbolag Vinteräpplet Fastighets AB som en 
pluspost.

Övriga större avvikelser i resultaträkningen är ett 
minskat hyresuttag med anledning av försäljning av 
fastigheter samt ett lägre utfall i hyresförhandlingen 
än budgeterat. Även de administrativa kostnaderna 
har ökat beroende på konsult, flytt och mäklarkost
nader.

Lägre kostnader för uppvärmning och räntor vid 
jämförelse mot budget.

Årets investeringar uppgick till 340,7 (201,5) mnkr. 
Förutom sedvanliga standardförbättringar i samband 
med underhållsåtgärder har investeringar utförts 
enligt nedan (nedlagt belopp under 2015):
• Nyproduktion vård och omsorgsboende i stadsdelen 

Gävle Strand (84,4 mnkr).
• Påbörjande av nyproduktion på Almvägen  

(39,1 mnkr).

• Omfattande insatser i stadsdelsförnyelseprojekt  
i områdena Sätra och Nordost (90,2 mnkr).

• Utemiljöinsatser i stadsdelen Andersberg  
(13,0 mnkr).

• Sedvanliga stamrust och ytskiktsinsatser  
(26,3 mnkr).

Framtiden

Utvecklingsområden för bolaget är behovet av en 
kraftigt utökad nyproduktion samt ökad takt i fram för 
allt stam och ytrenoveringsprojekt. Under inne
varande och nästkommande år sker uppstart av ett 
flertal nyproduktionsprojekt som kommer att leda till 
att antalet färdigställda lägenheter under 2016–2017 
kommer att överstiga 400 lägenheter.

För bolagets intäkter och kostnader förväntas en 
måttfull utveckling de närmsta åren. Den genom
förda försäljningen möjliggör för bolaget att, med 
samma självfinansieringsgrad som idag, vilket är 
cirka 30 procent, skapa utrymme för nyproduktion  
upp till cirka 1 000 lägenheter. 



Koncernen består av moderbolaget Gavlefastigheter Gävle kommun 
AB med dotterbolagen Markbyggarna i Gävle kommun AB, Gävle 
Parkeringsservice AB, Gävle Flygplats AB och Utveckling i Gävle AB 
med dotterbolaget Gävle Teknikcenter Fastighet AB.

Målanalys

Av åtta uppsatta mål inom perspektiven har fyra 
uppnåtts i sin helhet och fyra har delvis uppnåtts.

Medborgare och kunder

Attraktiva, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. ◆
Hållbar livsmiljö med fokus på ett välskött och tryggt Gävle. ◆

Gavlefastigheter har under året arbetat med förebyg
gande åtgärder mot skadegörelse inom ”Sabba Suger
arbetet”. Liksom tidigare år har en mängd aktiviteter 
som riktar sig till ungdomar genomförts med syfte att 
uppmärksamma konsekvenser kring skadegörelse och 
för att minska skadegörelsekostnaderna. Vidare har 
samarbetet med Brynäs, ”En bra start”, inletts och 
kommer att utvecklas under 2016.

Gavlefastigheter har inte gjort en ny undersökning 
utan arbetat med tidigare undersökningsresultat. Av det 
framgick att koncernens bolag behöver profileras mer 
samt att vi måste bli bättre på att vara tillgängliga och 
återkoppla till kunden. Utifrån detta har Gavlefastighe
ter skapat en ny kundservicefunktion för att ge hela 
koncernens kunder ett bra och effektivt bemötande. 

Medarbetare

Engagerade och ansvarstagande medarbetare.  ◆
En attraktiv, jämställd, effektiv och utvecklande verksamhet.  ●

Koncernen har inte uppnått det satta målvärdet vad 
avser området Engagerade och ansvarstagande medar
betare. En påverkande orsak bedöms vara att koncernen 
är i omställning för att anpassa verksamhet och beman
ning till uppdraget vilket medför oro och instabilitet i 
medarbetargrupperna. Verkställandet av omställnings
planen fortsätter under 2016 liksom arbetet med 
pågående och kommande aktiviteter inom perspektivet.

Under året har koncernen bland annat fyllts på med 
spetskompetens inom fastighets och energiområdet 
med god tillgång på sökande. Moderbolaget har även 
inlett ett samarbete med företagsforskarskolan 
Reesbe, (Resurseffektiva energisystem i den byggda 
miljön), och AB Gavlegårdarna genom att anställa en 
industridoktorand. Samarbetet utökas med ytterligare 
en industridoktorand i januari 2016.

Hållbart samhälle

Arbeta med en helhetssyn och ständiga förbättringar 
avseende fastigheternas miljöpåverkan.   ●
Underlätta ny- och ometableringar av små  
och medelstora företag.  ●

GFAB har under flera år arbetat framgångsrikt med att 
energieffektivisera bolagets fastigheter, med målet att 
minska bolagets energikonsumtion med 20 procent 
med utgångspunkt utifrån 1995 års förbrukning. 
Arbetet, som skett i samarbete med Kultur och fritids
förvaltningen och Gävle Energi, kommer att fortsätta 
under kommande år. 

Arbetet med att effektivisera resor och transporter i 
syfte att minska utsläppen av koldioxid har tagit fart 
under året, med resultatet att målet om 5 procent 
uppnåtts med god marginal. Häri ingår bland annat 
arbetet med den kommungemensamma bilpoolen i 
MBAB:s regi.

Under hösten 2015 genomfördes tre interna revisio
ner inom GFAB i syfte att utvärdera verksamheterna 
och identifiera förbättringsområden. Ytterligare 
interna revisioner, inom flera av koncernens bolag, är 
planerade till 2016. Internt inom GFABkoncernen har 
under 2015 ett aktivt förbättringsarbete pågått. Syftet 
har varit att entusiasmera medarbetare med målet att 
effektivisera processer och arbetssätt. Metoderna har 
varit framgångsrika, då målet för antal förbättrings
förslag uppnåtts med mycket stor marginal.

Gavlefastigheter Gävle kommun AB koncern
Ordförande Mona Kolarby
Verkställande direktör Per-Arne Vahlund

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Omsättning 625,4 538 602,2

Personalkostnader -92,6 -65,7 -81,0

Övriga kostnader -362,7 -311,8 -343,3

Avskrivningar -105,2 -84,1 -99,9

Rörelseresultat 64,9 76,4 78,0

Finansnetto -54,9 -60,7 -68,9

Resultat efter finansiella poster 10,0 15,7 9,1

Investeringar 319,8 256,4 345,5

Avgår försäljningar -43,8 0,0 0,0

Summa nettoinvesteringar 276,0 256,4 345,5

Antal anställda 144 127 -
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Ekonomi

Uppnå fastställda resultatkrav.  ●
Låg lokalkostnad per skattekrona jämfört med liknande 
fastighetsbolag.  ◆

Koncernen med dotterbolag beräknas uppnå det av 
ägaren fastställda resultatkravet. Koncernens skuldsätt
ningsgrad har mer än halverats under 2015 på grund av 
att Gavlefastigheter har erhållit ett aktieägartillskott. 
Aktieägartillskottet är starkt bidragande till varför 
koncernens skuldsättningsgrad är historiskt låg. Under 
året har emellertid nya lån upptagits samtidigt som det 
har skett amortering av befintliga lån.

För att hålla låg totalkostnad och därmed också väl 
avvägda hyresnivåer är det viktigt att totalkostnads
förändringen hålls på en så låg nivå som möjligt. 
Koncernen ligger med 6,8 procent totalkostnadsök
ning jämfört med föregående år och inte inom mål
uppfyllnad. Kostnadsposter som av och nedskriv
ningar, entreprenader och snöröjning har en direkt 
påverkan på huruvida koncernen uppnår det fast
ställda målet om en maximal ökning på 2 procent 
jämfört med tidigare år.

Att bolagets fastigheter visar tillräckliga driftnet
ton kan vara avgörande för företagets hyressättnings
nivåer. Under 2015 uppnår Gavlefastigheter sitt 
målvärde om 320 kr/kvm i driftnetto på eget ägda 
fastigheter. Vi ser att energieffektiviseringar och milt 
klimat har fått tydliga effekter på mediaförbruk
ningen och har varit en orsak till att fastigheterna 
uppvisar ett högre driftnetto än förväntat. 

Kommentar till ägardirektivet

GFAB har i samarbete med Utbildning Gävle utvecklat 
skolsituationen i Gävle kommun. I takt med den starka 

befolkningstillväxten i Gävle måste våra skolor kunna 
ta emot fler elever. GFAB har under 2015 byggt fyra 
paviljonger, en i Sätra, en i Stigslund, en vid Tall
backens skola i Strömsbro och en i Andersberg. Under 
2015 har den nyrenoverade Vallbacksskolan färdig
ställts och överlämnats till Utbildning Gävle, och en 
större renovering har genomförts av Stenebergsskolan.  
GFAB har under slutet av 2015 påbörjat ombyggnatio
nen av Sörbyskolan.

GFAB fortsätter sitt arbete med att minska skade
görelsen i våra skolor. Förutom mindre förstörelse har 
det arbetet också bidragit till minskade kostnader vad 
avser skadegörelsens effekter. Bolaget har här samar
betat med Socialtjänst Gävle och Polisen.

GFABkoncernen arbetar med omvärldsbevakning 
och internationalisering i sin strategiska planerings
verksamhet. I bolagets affärs och verksamhetsplane
ring används internationalisering som ett naturligt 
verktyg. Även i arbetet med affärsplaner för respektive 
koncernbolag är omvärldsbevakning en självklar del. 
GFABkoncernen satsar aktivt på utbildnings och 
utvecklingsplaner av den egna ledningen och medarbe
tarna vad avser internationalisering och omvärldsbe
vakning.

GFAB är aktivt inom omvärldsbevakning och 
internationalisering vad avser hållbar småskalig 
energiproduktion, främst solenergi men också vad 
avser energieffektivisering. Här deltar bolaget inom 
Företagsforskarskolan för Gävle, Dalarna och Mälar
dalen som har inriktning energieffektivisering. 

GFAB har satsat mycket på planerat underhåll 
utifrån objektens underhållsplaner vilket har sänkt 
bolagets kostnader för avhjälpande underhåll. Under 
det första kvartalet 2015 har GFABkoncernen lyckats 
bra vad avser uppdragens måluppfyllnad. Dock har 
skadegörelsen ökat på högstadieskolor och gymnasie
skolor under 2015 med höga reparationskostnader som 
följd. 
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Väsentliga händelser

•  Invigning av Gävles nya fotbollsarena Gavlevallen  
på Gavlehov i maj 2015 samt byggstarten på en ny 
friidrotts och sportarena på Gavlehov. 

•  Ombyggnationen och invigningen i augusti av en  
ny högstadieskola, Vallbackskolan, i Gävle. 

• Övertagande av kommunal verksamhet såsom 
parkeringsövervakning och flygverksamhet vid 
Rörbergs flygplats enligt beslut i Kommun
fullmäktige 2014. 

Resultat och investeringar

Resultat per affärsområde

 (mnkr)
Utfall 
2015 

Utfall 
2014

Budget 
2015

Kommersiella fastigheter 9,5 -4,1 1,0

Kommunala fastigheter 4,0 24,3 4,0

Markbyggarna Gävle kommun AB -2,1 -4,5 2,0

Gävle Flygplats AB -1,7 0,1

Gävle Parkeringsservice AB 0,3 2,0

Summa 10,0 15,7 9,1

Gävle Parkeringsservice AB samt Gävle Flygplats AB hade 
sina första verksamhetsår 2015, därav inget utfall 2014.

Gavlefastigheterkoncernen visar goda resultatni
våer från den löpande verksamheten. 2015 års resultat 
efter finansiella poster för koncernen uppgår till 10 
mnkr (15,7 mnkr) varav 8 mnkr härrör från försälj
ningen av Urfjället i Gävle AB som genomfördes i april. 
Därutöver har fastigheten Sörby Urfjäll 28:8 sålts 
under året.

Moderbolaget Gavlefastigheter visar 5,3 mnkr (14,7 
mnkr).  Sänkningen av resultatnivån jämfört med 
föregående år beror på en korrigering av en felaktigt 
redovisad nedskrivning om 14,9 mnkr i samband med 
försäljningen av Urfjället i Gävle AB.

Under året beslutades om en omställningsplan 
innebärande omfattande rationaliseringar och 
effektiviseringar inom alla av koncernens verksam
hetsområden. Omställningsarbetet beräknas vara 
klart under 2017.

Periodens investeringar uppgår till 319,8 mnkr 
(256,4 mnkr) och följer bolagets reviderade lyftplan. 
Fotbollsarenan Gavlevallen färdigställdes under året 
och invigdes i maj. Nya Vallbackskolan invigdes i 
augusti. Pågående stora investeringsprojekt är 
ombyggnationen av Sörbyskolan samt nybyggnationen 
av sportarenan på Gavlehovsområdet. 

Framtiden

På kostnadssidan i koncernen är det framförallt 
inhyrda objekt för vidareuthyrning som ökar mest. 
Detta beror till stora delar på att Gavlefastigheter har 
mycket låga vakansnivåer. Behovet är stort och ökar 
hela tiden och bolaget saknar för närvarande lokaler i 
attraktiva lägen.

Räntenivåerna är fortsatt gynnsamma vilket bidrar  
till att hålla nere kostnaderna för koncernens upplå
ning. Räntekostnadsläget ligger i stort sett på en 
oförändrad nivå trots en ökad skuldsättning jämfört 
med motsvarande period föregående år. Under decem
ber månad erhöll moderbolaget Gavlefastigheter ett 
aktieägartillskott om 300 mnkr, vilket gjorde det 
möjligt för bolaget att amortera på långfristiga 
externa skulder med motsvarande belopp.



Målanalys

Av sju uppsatta mål inom perspektiven har fyra 
uppnåtts i sin helhet och tre har delvis uppnåtts. 

Medborgare och kunder

Gävle Hamn ska skapa förutsättningar för fortsatt 
utveckling och volymtillväxt genom effektivitet,  
innovation och kvalitet.

●
Gävle Hamn ska underhålla och utveckla infrastrukturen  
för att säkerställa kapacitet, tillgänglighet och säkerhet. ●

2015 års godsvolymer har ökat med 25 procent jämfört 
med 2014. Gävle Hamn har under 2015 hanterat cirka  
5,9 miljoner ton gods, det är den högsta godsomsätt
ningen någonsin. Det är framförallt en ökning av 
olje och petroleumprodukter som bidragit till den 
stora ökningen. Tillsammans med BillerudKorsnäs 
AB har Gävle Hamn utvecklat lagringskoncept som 
nu också nyttjar magasinskapacitet på Fredriksskans 
för lagring vid behovstoppar. En nyetablering av  
en större byggmaterialshandels distributionslager 
har förhandlats fram under 2015 och driftsätts i 
början av 2016.

Aktiviteten i PRarbetet har varit medvetet låg då 
Gävle Hamn är mitt i en stor förändringsprocess, 
vilket medför svårigheter för en framåtriktad kommu
nikation. Under senare delen av 2015 har dock en ny 
marknadsplan för Gävle Hamn AB arbetats fram 
utifrån bolagets nya roll. Huvuddelen av planen 
kommer att realiseras under 2016.

Arbete med framtagning av en ny strategisk 
underhållsplan har pågått under 2015, dock har 
arbetet försenats lite på grund av brist på resurser.  
De kvalitetsmöten som infördes föregående år har 
resulterat i en väsentligt ökad medvetenhet om vikten 
av kvalitet vilket resulterat i minskade reklamationer 
2015 jämfört med 2014.

Gällande det strategiska målet för tillgänglig 
magasinskapacitet så uppnås målet, vilket innebär att 
i princip allt ledigt utrymme i magasinen är uthyrt.

Medarbetare

Gävle Hamns medarbetare är motiverade  
och har rätt kompetens. ◆
Gävle Hamn ska vara en attraktiv arbetsgivare  
för nuvarande och framtida medarbetare.   ◆

Fokus under året har handlat om organisationsför
ändringar och verksamhetsövergång, vilket medfört 
oro och en viss turbulens bland personalen. Baltic Sea 
Gateway AB har under verksamhetsåret tvingats att 
säga upp 14 medarbetare, främst på grund av vikande 
marknad inom vissa segment, men också som ett 
resultat av förändrat arbetssätt. I samband med beslut 
om förändring av inriktningen för Gävle Hamn AB, 
har även organisationen i moderbolaget omformats.

Återkoppling och framtagande av aktiviteter utifrån 
resultatet från medarbetarundersökningen 2014 har 
under våren genomförts på arbetsplatsträffar inom 
samtliga enheter. Utbildningar har genomförts inom 
ett antal områden.

Inom området attraktiv arbetsgivare sker samarbe
ten med såväl grundskola som högskola i syfte att göra 
verksamheten och respektive yrkeskategorier kända. 
Bolaget finns med i nätverket Welcome to us.  

Hållbart samhälle

Gävle Hamns processer skall vara  
effektiva och kvalitetssäkrade. ◆
Gävle Hamn ska arbeta aktivt för att minimera 
miljöpåverkan samt öka säkerheten i verksamheten.   ◆

 
Ett arbete med att effektivisera faktureringsprocessen 
har genomförts med mycket gott resultat.  

Dieselförbrukningen under perioden har gått ner. 
Gävle Hamn kan härleda det positiva utfallet till 
utbildning och ökad medvetenhet om bränsleförbruk
ning, en förbättring av det systematiska underhålls
arbetet med maskinparken, samt ett kontinuerligt 
utbyte av gamla maskiner till eldrivna maskiner 
alternativt mer snåla dieselmaskiner. 

Målet om kontrollerade dagvattenutsläpp upp
nåddes redan i augusti. Gävle Hamn har arbetat enligt 
principen om att alla nya ytor skall ha kontrollerade 
utsläppspunkter för dagvatten genom till exempel 
dagvattendammar.

Säkerheten har ökat genom förbättrade rutiner för 
korthanteringen vid inpassering till hamnområdet. 
Implementeringen av ett tillbudsrapporteringssystem 
har medfört ökad rapportering av tillbud.
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Gävle Hamn AB koncern
Ordförande Hans Wahlström
Verkställande direktör Fredrik Svanbom

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Omsättning 270,7 254,3 270,3

Personalkostnader -82,9 -84,2 -85,2

Övriga kostnader -76,6 -79,1 -80,4

Avskrivningar -56,8 -51,6 -57,7

Rörelseresultat 54,4 39,4 47,0

Finansnetto -30,7 -33,2 -38,7

Resultat efter finansiella poster 23,7 6,2 8,3

Investeringar 191,0 89,3 267,5

Avgår försäljningar -0,8 -2,1 0

Summa nettoinvesteringar 190,2 87,2 267,5

Antal anställda 126 143 148
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Ekonomi

Gävle Hamn ska nå ett tillfredsställande resultat  
som ger utrymme för framtida investeringar. ●

I början av året beslutade Kommunfullmäktige om ny 
inriktning och struktur för Gävle Hamns verksamhet 
innebärande att terminalverksamheten skall överföras 
till extern part. Som ett led i denna försäljningsprocess 
nybildades dotterbolaget Baltic Sea Gateway AB.

Vidare så har stora omorganisationer och omstruk
tureringar genomförts. Prognosavvikelsen var stor 
under hösten då det var svårt att förutsäga utfallet 
efter omorganisation och nybildande av dotterbolaget. 
Arbetet med prognosen blev dock bättre och bättre och 
i slutet av året låg avvikelsen på målvärdet.

EBITDA marginal ligger över målet med 1,1 procent 
på grund av att intäkterna från olja kompenserade 
uteblivna intäkter från vindkraftverk, men även på 
grund av att omstruktureringarna gav lägre kostnader 
för främst reparationer och underhåll samt personal.

Kommentar till ägardirektivet

Elvägprojektet har gått från att vara en möjlighet till 
att bli en realitet, då projektet vann trafikverkets 
upphandling Elvägsdemonstrator! Detta innebär att 
om cirka ett år skall demonstratorn, 1 kilometer elväg 
mellan Sandviken och Kungsgården samt 1–2 testbilar 
vara i drift. Samtidigt pågår arbete med att se på 
möjligheterna att bygga ut hela sträckan Borlänge–
Gävle.

Det stora och viktiga Liquefied Natural Gas (LNG) 
projektet tar små och långsamma steg framåt. Under 
perioden har Miljööverdomstolen avslagit den över
klagan om prövningstillstånd som inkommit. Nu 
kvarstår överklagan från samma intressent avseende 
detaljplanen.

Gävle Hamn AB har under två års tid tillsammans 
med ett antal andra Ostkustshamnar arbetat aktivt 
för att medvetandegöra sjötransporternas möjligheter 
att lösa de infrastrukturella problem, främst inom 
järnvägen, som Sverige står inför. Nu har regeringen 
tagit fram en maritim strategi, som tydligt pekar ut 
sjöfarten som lösningen på de problem och utma
ningar som svensk infrastruktur står inför. Projektet 
med elektrifieringen av järnvägen mellan Gävle 
godsbangård och Fredriksskans har på börjats under 
året och beräknas vara klart 2019. 

Väsentliga händelser

• Den  viktigaste händelsen är arbetet med en föränd
rad inriktning och struktur för Gävle Hamn AB, som 
innebär bolagisering och försäljning av den opera
tiva verksamheten

•  Färdigställande av en ny containerkaj för att kunna 
öka containerkapaciteten med ytterligare 150 000 
TEUS (en TEU=en 20 fots container).

•  Byggnation av en ny terminal för cementhantering. 
Hamnen behöver en ny anpassad terminal eftersom 
cement måste hanteras i ett slutet system. Till en 
början kommer 17 000 ton/år tas emot, med ambitio
nen att framåt öka volymerna.

Resultat och investeringar

Bolaget gör ett ackumulerat resultat efter finansiella 
poster på 23,7  (6,2) mnkr jämfört med budget 8,3 mnkr. 
Omsättningen är enligt budget trots att intäkter från 
vindkraftverksleveranser uteblev. Det kompenserades 
istället av ökade intäkter från inlagring av olja i 
bergrummen. Vid årsskiftet var alla fyra bergrummen 
fyllda.

Verksamhetskostnaderna är lägre på grund av 
minskade hanteringskostnader. Lagring av olja kräver 
mindre resurser än övrig verksamhet. Det har skett 
stora omstruktureringar i verksamheten och effekten 
av det arbetet har visat sig under senare delen av 2015 i 
form av lägre drifts och personalkostnader. Arbetet 
med ändrad inriktning och struktur för moderbolaget, 
Gävle Hamn AB, och försäljning av terminalverksam
heten har renderat i extraordinära kostnader på cirka 
7 mnkr. Räntekostnaderna är 8 mnkr lägre än budget 
på grund av omsättning av lån till lägre ränta.

Den totala investeringsbudgeten uppgick till  
267,5 mnkr. Utfallet för investeringarna uppgick till 
191,0 (89,3) mnkr. De största investeringarna är ny 
inseglingsränna för 98,3 mnkr, ny bulkkaj för 47,4 mnkr, 
om och tillbyggnad av kontor för 10,0 mnkr samt en 
cementterminal för 9,6 mnkr.

Framtiden

• Försäljningen av terminalverksamheten som bedrivs 
i dotterbolaget Baltic Sea Gateway AB kommer 
förhoppningsvis att slutföras under 2016, vilket 
innebär att hamnens förutsättningar att utvecklas 
ökar.

• En terminal för LNG, flytande naturgas, planeras. 
Alla tillståndsfrågor är klara och förhoppningsvis 
förändras marknadsläget så att nödvändiga investe
ringsbeslut kan fattas.

• Gävle Hamn ABs nya roll som infrastrukturägare och 
Port Authority kommer att innebära att ytterligare 
fokus kan läggas på hamnens strategiska utveckling.
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Målanalys

Samtliga uppsatta strategiska mål har uppnåtts. 

Medborgare och kunder

Medborgare och kunder har förtroende för våra 
VA-tjänster. ●

För att säkerställa en god kvalitet på leveransen av 
vatten för ca 600 fastigheter i Bomhus, som tidigare 
har haft problem med lågt tryck, har en trycksteg
ringsstation byggts. Leveransen har avsevärt förbätt
rats för de berörda fastigheterna.

Ett antal bränder inom vattenskyddsområde för 
Gävle har ställt stora prov på organisationen att 
hantera störningar som kan leda till en kris. Gästrike 
Vatten har hög krismedvetenhet och agerade snabbt. 
Tack vare ett gott samarbete med räddningstjänst och 
externa aktörer kunde åtgärder vidtas i ett tidigt skede 
för att minimera påverkan och skydda vattentäkten, 
och därmed säkerställa att vattenleveransen till 
kunderna inte påverkades.

Nöjd kund index: Resultatet från årets kundenkät 
visar att våra kunder i stort är nöjda eller mycket nöjda 
med oss som leverantör av VAtjänster. Enkäten 
används av flera VAbolag och går ut till kunderna 
vartannat år. 

Hälsomässigt säkert vatten: Vattenprover har tagits 
enligt fastställt kontrollprogram. Inget prov har haft 
anmärkningen ”bekräftat otjänligt” vilket innebär att 
kravet ”hälsomässigt säkert vatten” uppfylls.

Medarbetare

Gästrike Vatten är en attraktiv arbetsgivare. ●

Bolaget har ingen egen personal, all personal är 
anställd i moderbolaget Gästrike Vatten AB.

Medarbetarindex visar gott resultat. 80 procents 
nöjdhet totalt på samtliga frågor. Ledarskap, informa
tion och medarbetartrivsel har ökat markant. Arbets
belastning och balans mellan arbete och fritid är 
fokusområden framåt. Kunskapsindex: Utbildnings
strategin har följts på ett tillfredställande sätt och 
handledning av studenter på högskolenivå ligger klart 
över mål. Studiebesök från grundskolan är fokusom
råde framåt. Under året har vi genomfört utbildningar 
enligt fastställd plan och även kompletterat den 
löpande under året.

Hållbart samhälle

Bolaget har en långsiktigt hållbar VA-försörjning. ●

Förnyelse av VAledningar har skett enligt fastställd 
plan. 

Utbyggnaden av kommunalt VA till Norrlandet 
pågår, ett stort omvandlingsområde som under 2016 
kommer att vara färdigutbyggt och som gör möjligt för 
fastigheterna att ansluta sig.

Driftsättning pågår av infiltrationsanläggningen 
på GävleValboåsen. Arbetet har blivit något försenat 
då det varit problem med att partiklar sätter igen 
filtren. En lösning har tagits fram och håller på att 
installeras, arbetet kommer att pågå under 2016.

Utökad provtagning har skett under året enligt 
plan med anledning av den olycka som skedde i 
september 2014 med dieselutsläpp inom vattenskydds
område för Gävle. Resultaten påvisar normala värden 
varmed den utökade provtagningen avslutas till 
årsskiftet 2015/2016.

Arbetet med en regional samverkan för gemensam 
vattenproduktion mellan Gävle och Älvkarleby har 
fördjupats genom den avsiktsförklaring som tagits i de 
två ägarkommunerna. Båda kommunerna saknar 
reservvattenförsörjning och en gemensam vattenpro
duktion skulle därmed ge dem båda en långsiktig 
vattenförsörjning.
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Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2015 
Utfall 
2014

Budget 
2015

Omsättning 140,3 142,7 142,5

”Invfond” återföring (+)/avsättning (-) 0,0 -10,0 2,5

Över(-)/under (+) uttag 3,5 1,7 -9,7

Personalkostnader 0,0 0,0 0,0

Övriga kostnader - 133,6 -120,5 -124,3

Avskrivningar -9,6 -10,5 -10,0

Rörelseresultat 0,6 3,4 1,0

Finansnetto -0,6 -3,4 -3,5

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Investeringar 130,8 89,8 310,6

Avgår försäljningar 0,0 0,0 0,0

Summa nettoinvesteringar 130,8 89,8 310,6

Antal anställda
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Ekonomi

Bolaget uppfyller självkostnadsprincipen. ●

VAverksamheten finansieras av taxor och avgifter 
och självkostnadsprincipen gäller för bolagets verk
samhet.

Bolaget har ett underuttag på 3,5 mnkr för året 
vilket balanseras under planperioden genom åter
föring av tidigare års upparbetade överuttag.

I fokus för årets arbete har varit att införa den nya 
brukningstaxan från 20160101. Ett omfattande 
arbete med många olika aktiviteter och information 
till alla fastighetsägare, samt fördjupad dialog med de 
fastighetsägare som får större förändring och bör 
vidta åtgärd som byte av vattenmätare. 

Kommentar till ägardirektivet

Gästrike Vatten arbetar aktivt och strategiskt för att 
höja kunskapsnivån och öka intresset för VAverk
samheten. Vi har framtidsfrågor i fokus inom VA
branschen vid de utbildningsinsatser där vi är enga
gerade, dels vid den kvalificerade yrkesutbildningen 
för VAbranschen, dels vid Cooputbildning för 
miljöingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle.

För att balansera avgiftsuttaget mot verksamhetens 
kostnader med hänsyn till variationsförändringar 
över tid har en strategi för hantering av överuttag 
tagits fram och förankrats hos styrelsen i respektive 
bolag. Strategin utgår från fyra olika aspekter: framåt

riktade åtgärder genom investering som kommer hela 
VAkollektivet till gagn och inte är ersättningsinveste
ring, skyddshöjande eller säkerställande åtgärder, 
samt återhållsam taxejustering.

Bolaget har inga egna ägardirektiv utan omfattas 
av ägardirektiven för Gästrike Vatten AB i tillämpliga 
delar. Ägardirektiven för Gästrike Vatten bedöms vara 
tillräckliga. Genom aktieägaravtal har Gävle kommun 
kontroll av samtliga röster i bolaget. Gävles Kommun
fullmäktige beslutar årligen om bolagets mål och 
ramar genom sitt beslut avseende kommunplanen.

Väsentliga händelser

• Avsiktsförklaring i kommunen om gemensam 
vattenproduktion mellan Älvkarleby och Gävle, ett 
led i att säkerställa en trygg reservvattenförsörjning.

• Stärkt skydd av vattentäkten för GävleValboåsen då 
miljööverdomstolen avslog en fastighetsägares 
begäran om att utöka sin verksamhet inom skydds
området. En utökning av verksamheten utgör ett 
allvarligt hot mot vattentäkten som svarar för 
kommunens vattenförsörjning.

• Två bränder inom vattenskyddsområde. De jord
massor som var förorenade grävdes bort. Vi kan i 
dags läget inte se att det har blivit någon miljö
påverkan på vattentäkten.

• Skydd av uttagsbrunnar vid Gävle sjukhus genom 
förstärkt grundvattenskydd vid anläggande av ny 
rondell inom sjukhusområdet.
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Resultat och investeringar

Årets rörelseresultat är 0,6 mnkr. Verksamhetens 
underuttag för 2015 är 3,5 mnkr. Jämfört med 2014 är 
kostnaderna högre, främst till följd av strategiskt 
nyttjande av tidigare års överuttag och förebyggande 
åtgärder för att säkerställa vattenförsörjningen med 
anledning av olyckor inom vattenskyddsområde. 
Underuttaget avviker mot årsprognos med 3,2 mnkr, 
främst beror det på att större underhållsinsatser inte 
genomförts enligt plan då de krävt mer utredningar. 
Årets totala utfall för investeringar/exploateringar är 
130,8 mnkr, och är 179,9 mnkr lägre än budget. Inves
teringar uppgår till 35 mnkr och är 139 mnkr lägre än 
budget. Flertalet av investeringarna är flerårsprojekt. 
Avvikelsen mot årsprognos är 43,2 mnkr, främst 
beroende på att arbete med skyddsbarriärer och 
redundans kräver mer omfattande utredningar. 
Exploateringarna uppgår till 95,8 mnkr, det är 40,8 
mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på 
utbyggnaden av VAförsörjning på Norrlandet, vars 
utfall är 28 mnkr lägre än prognos. Arbetet pågår i 
stort enligt plan.

Framtiden

VAverksamheten är en betydande och viktig del av 
samhällsutvecklingen. Verksamheten är komplex, och 
eftersom ansvaret är fördelat mellan flera parter, är 
gränsdragningen mellan ansvarsområden inte alltid 
given. VAhuvudmannens ansvar ligger inom uppdra
get för VAkollektivet och finansernas av VAtaxan. För 
de ansvarsområden för VA verksamhet som åligger 
kommunen, så har kommunen behov av VAhuvud
mannens kompetens för att kunna leva upp till 
gällande lagar och regler. Det ger ett behov av att 
utveckla VAuppdraget till att erbjuda kommunerna 
VAtjänster som inte ska belasta VAkollektivet utan 
bör finansieras genom kommunens skattesats. På så 
vis ges förutsättningar att tillmötesgå behovet från 
ägarkommuner att ombesörja annan kommunaltek
nisk verksamhet, utveckla och driva kommunal 
VAplanering, bygga gemensam VAförsörjning över 
kommungränser samt arbeta med hållbarhet. 

För att möta de ökade kraven och för att täcka 
behoven av tjänster till kommunerna, ökade krav från 

myndigheter och regelverk, samt en utökad verksam
het och utveckling behöver organisationen och 
bolagsmodellen ses över. Ägardialogen och besluts
vägar behöver utvecklas och effektiviseras. 

Åtgärder behövs för att säkra vattenförsörjningen, 
dels för befintlig vattentäkt, dels för att säkerställa 
reservvattenförsörjning. Skyddet av vattentäkterna 
behöver förstärkas genom översyn av befintliga 
skyddsområden och inrättande av nya. För att säker
ställa att kvaliteten på dricksvattnet uppfyller livs
medelsverkets krav krävs åtgärder genom flerskydds
barriär. Förebyggande arbete krävs även för att 
säkerställa leveranskvaliteten och för att minska 
bräddningar och ovidkommande vatten till lednings
nätet. Kapaciteten vid Duvbackens avloppsreningsverk 
är en begränsande faktor för stadens utveckling. 

För att upprätthålla en långsiktig VAverksamhet 
krävs omfattande investeringar. Vissa investeringar är 
en förutsättning för samhällsutvecklingen och finan
sieringen av dessa bör belasta både kommunen och 
VAkollektivet. VAutbyggnaden i samhället skedde 
under 1950–1970 talet och finansierades till stora delar 
av skattemedel. Anläggningarna har underhållits och 
förvaltats men är i behov av att ersättas. För att möjlig
göra samhällsutvecklingen med beaktande av vad som 
är bra för regionen, behöver finansieringsfrågan för 
investeringar lyftas. Det investeringsbehov som finns 
ger kraftigt ökat upplåningsbehov med kraftigt ökade 
kapitalkostnader som följd. Detta ger en kraftigt ökad 
VAtaxa enligt självkostnadsprincipen, alternativt 
finansiering via skattemedel.

Kostnadsutvecklingen under perioden beror delvis 
på återföring till VAkollektivet av tidigare års över
uttag, detta bör ske under planperioden för att följa 
gällande regelverk. Återföringen sker genom en 
strategisk planering för ett bra nyttjande av dessa 
resurser för hela VAkollektivet. Återföring sker genom 
tre fokusområden: återhållsamma taxehöjningar, 
kvalitetshöjande åtgärder och skyddshöjande åtgärder. 
Under planperioden sker kvalitetshöjande och skydds
höjande åtgärder i löpande verksamhet och större 
underhåll beräknats till 15 mnkr. Utifrån nu kända 
förutsättningar beräknas taxejustering under plan
perioden 2016–2019, till storleksordningen 3–5 procent 
per år från 2017. För att undvika en större ändring kan 
justeringen med fördel planeras över tid. 



Ekonomiska  
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Lagar och normgivning
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR). Undantag redovisas under Avvikelse från 
redovisningsprinciper. Redovisningen för kommunens bolag 
upp rättas i enlighet med Årsredovisningslagen och för andra året 
även enligt Bokföringsnämndens Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR2012:1. Koncernföretagens redovisningsprinciper är 
justerade till de kommunala regelverken före konsolidering. 

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt rekommen-
dation RKR 8.2 Sammanställd redovisning. I den sammanställda 
redovisningen ingår kommunens förvaltningar, kommunalförbund, 
Gävle Stadshuskoncernen och Gävle Vatten AB samt intressebolag  
i vilka kommunen har en röstandel om minst 20 procent. Kommun-
koncernens ägarandelar framgår av not 16.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvs-
metoden och med proportionell konsolidering med undantag av 
kommunens andelar i det delägda kommunala försäkrings bolaget 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB. Bolaget ingår  
istället i proportion till faktiskt ägd substans för att ge en mer 
rättvisande bild. 

Med förvärvsmetoden menas att förvärvat eget kapital  
elimineras, vilket innebär att endast intjänat kapital efter förvärvet 
räknas in i kommunkoncernens egna kapital. Om aktiernas 
anskaffningsvärde överstiger värdet av nettotillgångarna redovisas 
skillnaden som koncernmässig goodwill. 

Proportionell konsolidering innebär att delägda bolag intas  
i den sammanställda redovisningen i proportion till ägd andel. 
Koncerninterna transaktioner såsom intäkter och kostnader, 
fordringar och skulder samt internvinster elimineras i sin helhet.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har gjorts enligt god 
redo vis ningssed. Tillgångar och skulder har upptagits till an skaff-
nings värde där inget annat anges. I balansräkningen uppdelas de 
obeskattade reserverna i en del som uppskjuten skatt under 
av sätt ningar och en del under eget kapital.

Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter redovisas  
i enlighet med rekommendation RKR 4:2. Det innebär att skatte-
intäkten redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänas 
av den skattskyldige. Periodisering görs baserat på Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL:s) decemberprognos.

Övriga intäkter
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer kommunen tillgodo och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. RKR 18 Redovisning av intäkter 
tillämpas. Rekommendationen innebär att statsbidrag till anlägg-
ningstilgångar samt anslutningsavgifter tas upp som förutbetald 
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 
respektive anläggnings nyttjandeperiod.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivningar av materiella an läggningstillgångar görs med linjär 
av skrivning utifrån beräknad nyttjandeperiod baserad på 
anskaffnings värdet exklusive eventuellt restvärde. Tillgångar  
i form av mark, konst och pågående arbeten skrivs inte av.

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas:
Goodwill 5–10 år
Övriga immateriella tillgångar  5–10 år
Byggnader och tekniska anläggningar  5–80 år
Fordon, maskiner och inventarier  3–20 år

Omprövning av nyttjandeperiod sker om det finns omständigheter 
som pekar på ett behov, till exempel vid verksamhetsförändringar, 
teknikskiften och organisationsförändringar. 

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivning påbörjas när tillgången tas  
i bruk. Gränsdragning mellan kostnad och investering: Tillgångar 
avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjande-
period om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om  
be loppet överstiger gränsen för min dre värde. Gränsen för mindre 
värde har satts till ett halvt basbelopp och gäller som gemen sam 
gräns för materiella och im materi ella tillgångar.

Bolagen använder komponentavskrivningar som avskrivnings-
metod. Det innebär att en anläggningstillgång som har betydande 
delar med väsentligt skilda nyttjandeperioder skall delas upp på 
dessa komponenter och varje komponent skall skrivas av var för sig 
över nyttjandeperioden. Kommunen tillämpar inte komponent-
avskrivningar 2015, men arbete pågår för att implementera det 
under räkenskapsåret 2016.

Lånekostnader
Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln vilket innebär att 
lånekostnaderna belastar resultatet för den period som de hänför sig till.

Säkringsredovisning
Gävle kommun och Gävle Stadshus AB uppfyller villkoren försäk-
ringsredovisning. Det innebär att RKRs rekommendation nr 20 
Redovisning av finansiella tillgångar och skulder samt RKRs 
rekommendation nr 21 Redovisning av derivat och säkringsredovis-
ning tillämpas.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas i not 3 till resultaträkningen. 
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan före-
kommande. Dessutom redovisas alltid kommunens realisations-
vinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter vid 
tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelse-
störande.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde 
med tillägg för värdehöjande investeringar efter avdrag för 
planmässiga avskrivningar och gjorda nedskrivningar. Omklassi-
ficering av statsbidrag och anslutningsavgifter till investeringar från 
och med 2010 innebär att anskaffningsvärde och ackumulerade 
avskrivningar för anläggningstillgångar ökat och att en mot-
svarande skuld redovisas bland långfristiga skulder. 

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunens placering i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings 
AB är klassificerad som anläggningstillgång. Detta regleras i av 
fullmäktige antaget reglemente KF § 57/2010. Samtliga placerings-
medel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
marknadsvärdet. 

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till 
det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.
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Omsättningstillgångar
Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, det vill säga, till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaff-
ningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till 
inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för 
uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma 
en försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, 
först-ut-metoden (FIFU).

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen 
redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättnings-
tillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.

Avsättningar
Deponi
Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms 
krävas för att reglera förpliktelserna.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS07.

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i 
kommunkoncernen beräknas enligt försäkringstekniska grunder.

Kommunen redovisar i enlighet med de revideringar RKR gjort  
i rekommendation 2.2 Särskild avtalspension, visstidspension och 
omställningsstöd m m samt 17.1 Värdering av och upplysning om 
pensionsförpliktelser.

Avvikelse från redovisningsprinciper
RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal
Redovisning av hyres-/leasingavtal enligt rekommendationens krav 
tillämpas avseende leasade fordon och inventarier. Övrig leasing 
klassificeras som operationell leasing utan särskild prövning.

RKR 8.2 Sammanställd redovisning
Huvudmetoden innebär att varje enskilt koncernföretag konsoli-
deras var för sig. En alternativ regel tillåter att civilrättsliga 
underkoncerner konsolideras, vilket görs beträffande Gävle 
Stadshuskoncernen, koncernen Gästrike Återvinnare och 
Samkrafts koncernen. För att ge en mer rättvisande bild redovisas 
det delägda kommunala försäkringsbolaget Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB utifrån faktiskt ägd substans istället 
för proportionell ägarandel. Kommunens stiftelser ingår från och 
med 2010 inte i den sammanställda redovisningen på grund av 
ringa inverkan.

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc
Kommunen har inte anpassat redovisning till RKR 23 Bestämmelser 
om löpande bokföring etc. Systemdokumentation med behand-
lingshistorik finns ej framtagen med erforderlig utformning.

RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar
Kommunen har inte anpassat redovisningen till RKR11.4 Materiella 
anläggningstillgångar. Det innebär att övergång till komponent-
avskrivningar inte skett. Huvud delen av kommunkoncernens 
materiella anläggningstillgångar finns i koncernbolagen vilka 
tillämpar komponentavskrivningar. Utvecklingsarbete sker  
under 2016.

Övriga upplysningar 
Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser
Avstämning har skett i enlighet med transparensdirektivet Lag 
(2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm, som ställer 
krav på öppen och separat redovisning i offentliga företag. 
Resultatet från avstämningen visar att inget av företagen i Gävle 
kommun omfattas av lagkraven.
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Anläggningstillgångar
Tillgångar för stadigvarande bruk. Immateriella, materiella och 
finansiella tillgångar.

Avskrivning
Anskaffningskostnaden för anläggningstillgångar fördelas över flera 
redovisningsperioder med hänsyn till tillgångens ekonomiska 
livslängd. 

Aktualiseringsgrad
Underlaget för beräkningen av pensionsförpliktelser jämfört med en 
uppdaterad personakt för anställningar med avseende på pensions-
grundande anställningar.

Balanskravet
Enligt kommunallagen (1991:900) skall budgeten upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Vid beräkning av balanskravet 
skall realisationsvinster avräknas årets resultat.

Kassaflödesanalys
Visar varifrån pengarna har kommit och vad de använts till uppdelat 
på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och 
finansierings verk samheten. 

Kommunalt uppdragsföretag
Annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommu-
nallagen kap 3 §19 överlämnat en kommunal angelägenhet. 
• Där det finns ett avtal mellan kommunen och producenten om 

att denna ska bedriva kommunal verksamhet eller delverksam-
het av större omfattning.

• Där kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds 
kommunmedborgarna.

• Där verksamheten annars skulle ha utförts i egen regi.

Till entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan 
kommun. Friskolor definieras inte som kommunal entreprenad 
även om de har kommunal finansi ering eftersom de tillkommer 
genom avtal med staten. I nämnders och styrelsers verksamhets-
berättelser har vissa uppgifter lämnats kring omfattningen av 
kommunala uppdragsföretag.

Nämnders och styrelsers köp av huvudverksamhet sker främst 
inom omvårdnadsnämnden och socialnämnden.

K3
Är ett redovisningsregelverk från 2014 som omfattar större företag, 
det vill säga över 50 anställda i genomsnitt, över 40 miljoner kronor 
i balansomslutning och över 80 miljoner i omsättning.

Kommunbidrag
Respektive nämnds del av kommunens skatteintäkter och 
statsbidrag.

Komponentavskrivningar
K3-regelverket kräver att ett företags anläggningstillgång som har 
betydande delar med väsentligt skilda nyttjandeperioder skall delas 
upp på dessa komponenter och varje komponent skall skrivas av var 
för sig över nyttjandeperioden.

Kommunen ska också tillämpa komponentavskrivning. Det finns 
reglerat i RKRs rekommendation 11.4

Kortfristiga fordringar
Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt. Relationen mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder.

LOV
Lagen om valfrihetssystem. (2008:962) Är ett regelverk som 
beskriver hur valfrihet kan möjliggöröras genom att erbjuda 
alternativa leverantörer att leverera välfärdstjänster inom dessa 
områden.

Långfristiga fordringar
Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år från 
balansdagen.

Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning senare än ett år från  
balansdagen.

NKI
Nöjd kund index, ett index för kundnöjdhet som mäter hur nöjda 
kunderna är med det företag/kommun de har kontakt med.

Proforma
Tidigare periods räkenskaper som omräknats för att få jämför-
barhet mellan perioderna. Ändrade redovisningsprinciper är en 
anledning till att proforma upprättas.

RKR
Rådet för kommunal redovisning, är ett normgivande organ som 
har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed 
i kommuner, landsting och kommunalförbund i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning.

Skattefinansierad verksamhet
Verksamhet vars kostnader finansieras via kommunalskatten.

Soliditet I
Andel eget kapital av de totala tillgångarna. Mäter kommunens 
betalningsförmåga och uthållighet på längre sikt. 

Soliditet II
Justerad för förmedlade lån till kommunala bolag samt den del av 
det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelsen för 
pensionsåtagandet.

Taxefinansierad verksamhet
Verksamhet vars kostnader finansieras av taxor och avgifter från de 
som nyttjar tjänsterna, exempelvis vatten och avlopp.



Resultaträkningar  (mnkr) Koncernen 
2015

 
Koncernen 

2014
Kommunen 

2015
Kommunen 

2014

Verksamhetens intäkter Not 1,3 4 007,4 3 438,2 1 134,8 1 015,8

Verksamhetens kostnader Not 2,3 -7 379,8 -7 101,8 -5 981,3 -5 668,7

Avskrivningar och nedskrivningar Not 3,4 -680,0 -634,9 -92,0 -84,4

Verksamhetens nettokostnader -4 052,4 -4 298,5 -4 938,5 -4 737,3

Skatteintäkter Not 5 4 333,9 4 136,7 4 333,9 4 136,7

Generella statsbidrag och utjämning Not 6 732,9 706,7 732,9 706,7

Finansiella intäkter Not 3,7 69,4 71,5 232,1 281,1

Finansiella kostnader Not 3,8 -178,9 -266,1 -146,8 -192,1

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 904,9 350,3 213,6 195,1

Skatter Not 9 -52,0 -26,9 - -

Årets resultat Not 10 852,9 323,4 213,6 195,1

Varav hänförligt till minoriteten 0,2 -0,2 - -

Balansräkningar  (mnkr)
Koncernen 

2015

 
Koncernen 

2014
Kommunen 

2015
Kommunen 

2014Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 11 26,5 29,7 5,3 6,7

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 12 8 570,2 8 488,9 1 314,9 1 276,9

Fordon, maskiner och inventarier Not 13 2 974,9 2 985,6 152,2 134,6

Pågående nyanläggningar Not 14 869,6 446,3 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar Not 15–17 1 264,5 1 212,6 7 823,4 8 167,8

Summa anläggningstillgångar 13 705,7 13 163,1 9 295,8 9 586,0

Omsättningstillgångar

Förråd och lager 35,6 41,6 0,8 0,8

Exploateringsfastigheter Not 18 55,1 41,4 55,1 41,4

Kortfristiga fordringar Not 19 540,1 558,6 869,6 592,9

Kortfristiga placeringar Not 20 0,0 60,0 0,0 60,0

Kassa och bank Not 21 638,5 720,2 510,4 638,0

Summa omsättningstillgångar 1 269,3 1 421,8 1 435,9 1 333,1

Summa tillgångar 14 975,0 14 584,9 10 731,7 10 919,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 4 894,5 4 571,1 3 874,4 3 679,3

Årets resultat 852,7 323,4 213,6 195,1

Summa eget kapital Not 22 5 747,2 4 894,5 4 088,0 3 874,4

Minoritetsintresse 42,0 41,9 - -

Avsättningar för pensioner och liknande avsättningar Not 23 452,3 428,1 391,5 376,1

Andra avsättningar Not 24 544,2 539,0 119,1 120,6

Summa avsättningar 996,5 967,1 510,6 496,7

Långfristiga skulder Not 25 6 599,5 7 241,7 4 998,7 5 557,8

Kortfristiga skulder Not 26 1 589,8 1 439,7 1 134,4 990,2

Summa skulder 8 189,3 8 681,4 6 133,1 6 548,0

Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder 14 975,0 14 584,9 10 731,7 10 919,1

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter Not 27 234,2 234,2 - -

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen Not 28 2 218,8 2 277,9 2 169,2 2 231,9

Övriga ansvarsförbindelser Not 28 709,9 732,4 710,5 733,0
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Kassaflödesanalyser  (mnkr) 
Koncernen 

2015

 
Koncernen 

2014
Kommunen 

2015
Kommunen 

2014Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster Not 1–10 904,9 350,3 213,6 195,1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar (+) Not 4,8 680,0 658,9 92,0 93,9

Avsättningar (+) Not 23–24 39,6 39,6 13,9 30,8

Realisationsresultat (+,-) Not 1,8 -405,0 -11,9 -15,5 -8,7

Anpassning till RKR20 -45,6 45,6 - -

Övriga ej likvidpåverkande poster -20,0 -81,8 0,0 0,1

Betald skatt -38,5 -2,5 - -

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 115,4 998,2 304,0 311,2

Förändring i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) förråd/lager/
exploateringsfastigheter Not 18 -7,7 -5,4 -13,7 -3,5

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 57,9 95,8 -216,7 71,3

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 150,1 1,4 144,2 -51,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 315,7 1 090,0 217,8 327,4

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar (-) Not 11 -2,1 -1,8 0,0 0,0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar (+) Not 11 0,4 0,0 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar (-) Not 12–14 -1 329,3 -985,3 -148,9 -129,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) Not 12–14 567,3 120,7 25,6 28,0

Investering i finansiella tillgångar (-) Not 15–17 -9,5 -681,9 -318,9 162,2

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar (+) Not 15–17 0,8 204,0 663,4 0,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -772,4 -1 344,3 221,2 61,4

Finansieringsverksamheten

Aktieutdelning -0,9 -0,8 - -

Nyupptagna lån (+)/amortering av lån (-) Not 25 -642,2 -74,5 -584,7 -135,5

Förutbetalda investeringsbidrag 18,1 2,9 18,1 2,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -625,0 -72,4 -566,6 -132,6

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början Not 21 720,2 1 040,7 638,0 381,8

Tillförda likvida medel genom förvärv - 6,2 - -

Likvida medel vid årets slut 638,5 720,2 510,4 638,0
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Noter  (mnkr) Koncernen 
2015

Koncernen 
2014

Kommunen 
2015

Kommunen 
2014

Not 1. Verksamhetens intäkter

Försäljning 2 557,1 2 477,2 53,3 57,6

Taxor och avgifter 253,4 241,6 253,4 241,6

Hyror och arrenden 121,5 114,9 121,5 114,9

Driftbidrag 561,4 440,0 561,4 440,0

Försäljning av verksamheter och entreprenader 93,8 129,5 93,8 129,5

Exploateringsresultat 35,9 23,2 35,9 23,2

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 384,3 11,8 15,5 9,0

Summa verksamhetens intäkter 4 007,4 3 438,2 1 134,8 1 015,8

Not 2. Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -3 969,3 -3 750,1 -3 396,4 -3 262,4

Bidrag och transfereringar -237,1 -239,3 -237,1 -239,3

Köp av verksamheter och entreprenader -1 003,8 -861,8 -1 003,8 -879,6

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader -694,3 -677,4 -694,3 -677,4

Övrigt material och tjänster med mera -1 475,3 -1 573,2 -649,7 -610,0

Summa verksamhetens kostnader -7 379,8 -7 101,8 -5 981,3 -5 668,7

Leasingkostnader, operationella

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 39,9 39,9

Senare än 1 år men inom 5 år 29,2 29,2

Senare än 5 år 0,0 0,0

Summa leasingkostnader, operationella 69,1 69,1

Not 3. Jämförelsestörande poster

Nedskrivningar anläggningstillgångar och finansiella tillgångar -58,1 -45,2 -0,6 -9,7

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar 405,0 19,5 15,5 9,0

Realisationsresultat finansiella anläggningstillgångar 0,0 -7,7 0,0 -0,3

Exploateringsresultat 35,9 23,2 35,9 23,2

Återbetalning FORA 36,2 0,0 36,2 0,0

Infriande av borgensförbindelse Samkraft AB 0,0 0,0 -14,7 0,0

Skadeersättning Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 0,0 36,5 0,0 36,5

Summa jämförelsestörande poster 419,0 26,3 72,3 58,7

Not 4. Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -626,9 -623,9 -91,4 -84,2

Nedskrivningar -62,5 -11,0 -0,6 -0,2

Återförda nedskrivningar 9,4 0,0 0,0 0,0

Summa avskrivningar och nedskrivningar -680,0 -634,9 -92,0 -84,4

Not 5. Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 4 337,2 4 146,5 4 337,2 4 146,5

Preliminär slutavräkning innevarande år 4,2 0,7 4,2 0,7

Slutavräkningsdifferens föregående år -7,5 -10,5 -7,5 -10,5

Summa skatteintäkter 4 333,9 4 136,7 4 333,9 4 136,7

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning

Strukturbidrag 10,2 10,1 10,2 10,1

Fastighetsavgifter 159,6 155,2 159,6 155,2

LSS-utjämning -24,8 -34,8 -24,8 -34,8

Inkomstutjämningsbidrag 678,5 643,1 678,5 643,1

Kostnadsutjämning -99,3 -108,0 -99,3 -108,0

Regleringsbidrag 0,0 22,5 0,0 22,5

Regleringsavgift -3,8 0,0 -3,8 0,0

Införandebidrag 0,0 18,6 0,0 18,6

Särskild kompensation för höjda socialavgifter 7,4 0,0 7,4 0,0

Medel med anledning av flyktingsituationen 5,1 0,0 5,1 0,0

Summa generella statsbidrag och utjämning 732,9 706,7 732,9 706,7



Koncernen 
2015

Koncernen 
2014

Kommunen 
2015

Kommunen 
2014

Not 7. Finansiella intäkter

Ränteintäkter från koncernföretag - - 206,7 244,8

Ränteintäkter 11,1 33,5 15,4 26,1

Resultat från andelar koncernföretag 0,0 0,0 10,0 10,0

Övriga finansiella intäkter 58,3 38,0 0,0 0,2

Summa finansiella intäkter 69,4 71,5 232,1 281,1

Not 8. Finansiella kostnader

Räntekostnader lån -168,3 -221,1 -128,2 -175,2

Räntekostnader pensionsskuld -6,6 -5,1 -6,6 -5,1

Realisationsförlust försäljning finansiella anläggningstillgångar 8,0 -28,1 0,0 0,0

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 0,0 -0,3 0,0 -0,3

Övriga finansiella kostnader -12,0 -11,5 -12,0 -11,5

Summa finansiella kostnader -178,9 -266,1 -146,8 -192,1

Not 9. Skatter

Aktuell skatt -38,5 -2,5 - -

Uppskjuten skatt -13,5 -24,4 - -

Summa skatter -52,0 -26,9 - -

Not 10. Avstämning mot balanskravet för kommuner

Årets resultat - - 213,6 195,1

Realisationsvinster - - -15,5 -8,7

Årets resultat avstämt mot balanskravet - - 198,1 186,4

Not 11. Immateriella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början 29,7 24,1 6,7 0,2

Årets investeringar 3,0 3,5 0,0 0,0

Överföring till/från annan kategori 0,0 8,2 0,0 8,1

Avyttring -0,4 - - -

Årets avskrivningar -5,8 -5,9 -1,4 -1,4

Årets nedskrivningar 0,0 -0,2 - -0,2

Redovisat värde vid årets slut 26,5 29,7 5,3 6,7

Varav goodwill

Anskaffningsvärde 26,9 26,9 - -

Ackumulerade avskrivningar -14,9 -13,1 - -

Redovisat värde 12,0 13,8 - -

Varav övriga immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde 43,2 40,6 9,6 9,6

Ackumulerade avskrivningar -28,7 -24,7 -4,3 -2,9

Redovisat värde 14,5 15,9 5,3 6,7

Not 12. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 8 488,9 8 462,8 1 276,9 1 238,8

Årets investeringar 617,5 467,7 94,5 95,8

Omklassificering från omsättningstillgångar 0,0 -7,4 0,0 0,0

Överföring från annan kategori 0,4 4,9 0,0 0,0

Avyttringar och utrangeringar -210,3 -111,9 -10,0 -13,8

Årets avskrivningar -332,5 -316,0 -46,5 -43,9

Årets nedskrivningar 6,2 -11,0 0,0 0,0

Justering ackumulerad avskrivning 0,0 -0,2 - -

Redovisat värde vid årets slut 8 570,2 8 488,9 1 314,9 1 276,9

Anskaffningsvärden 12 743,3 12 481,0 2 288,1 2 193,6

Ackumulerade av- och nedskrivningar -4 173,1 -3 992,1 -973,2 -916,7

Redovisat värde 8 570,2 8 488,9 1 314,9 1276,9
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Koncernen 
2015

Koncernen 
2014

Kommunen 
2015

Kommunen 
2014

Not 13. Fordon, maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 2 985,6 2 919,7 134,6 153,5

Årets investeringar 247,9 282,7 54,4 33,5

Omklassificering 7,1 69,7 0,0 0,0

Överföring från/till annan kategori 25,6 17,9 0,0 -8,1

Avyttringar och utrangeringar -4,9 -8,1 -0,2 -5,4

Årets avskrivningar -265,8 -269,7 -43,5 -38,9

Årets nedskrivningar -28,1 -26,6 -0,6 0,0

Redovisat värde vid årets slut 2 967,4 2 985,6 144,7 134,6

Anskaffningsvärden 6 045,4 5 791,3 971,5 917,1

Ackumulerade av- och nedskrivningar -3 078,0 -2 805,7 -826,8 -782,5

Redovisat värde 2 967,4 2 985,6 144,7 134,6

Leasingavtal

Redovisat värde vid årets slut 7,5 - 7,5 -

Redovisat värde totalt 2 974,9 - 152,2 -

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Totala minimileaseavgifter 7,7 - 7,7 -

Framtida finansiella kostnader -0,2 - -0,2 -

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 7,5 - 7,5 -

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom 1 år 1,4 - 1,4 -

Senare än 1 år men inom 5 år 6,1 - 6,1 -

Senare än 5 år 0,0 - 0,0 -

Not 14. Pågående nyanläggningar

Redovisat värde vid årets början 446,3 243,2 - -

Årets investeringar 1 139,0 755,2 - -

Övrig förändring nedskrivning -3,0 0,0 - -

Omklassificering 0,0 1,4 - -

Överföring till annan kategori -712,7 -553,5 - -

Redovisat värde vid årets slut 869,6 446,3 - -

Not 15. Aktier och andelar

Redovisat värde vid årets början 8,8 25,1 1 081,2 1 042,2

Årets investeringar 18,8 0,0 0,0 0,0

Lämnade aktieägartillskott - - 318,9 40,0

Omklassificeringar/övriga förändringar -2,8 -16,3 0,0 -1,0

Redovisat värde vid årets slut 24,8 8,8 1 400,1 1 081,2

varav Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 708,7 708,7

Not 16. Specifikation av aktier och andelar

(se även Sammanställning koncernen)
Koncernbolag

Organisations- 
nummer

Kommunen
Röstandel  

(%)

Kommunen 
redovisat  

värde

Gävle Stadshus AB 556507-1700 100 616,0

Gästrike Ekogas AB 556036-0785 49

Bomhus Energi AB 556793-5217 50

Samkraft AB 556754-5644 27

Gävle Containerterminal AB 556661-2445 20

Gästrike Vatten AB 556751-1661 70 3,5

Gävle Vatten AB 556751-1646 100 40,0

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 516401-8359 50 708,7

Svenska Kommun Försäkrings AB 516406-0039 27 7,5

Gästrike Återvinnare 222000-1339 61

     Gästrike Ekogas AB 556036-0785 30

Gästrike Räddningstjänst 222000-0778 54

Inköp Gävleborg 222000-2311 37

Summa koncernbolag 1 375,7



Koncernen 
2015

Koncernen 
2014

Kommunen 
2015

Kommunen 
2014

Fortsättning Not 16

Övriga aktier och andelar

Koncernen 
redovisat  

värde

Kommunen 
redovisat  

värde

Övriga aktier och andelar 

Regionförbundet Gävleborg 222000-1263 3,1 3,1

Kommuninvest med flera 21,2 21,2

Andra aktier och andelar 0,5 0,1

Summa övriga aktier och andelar 24,8 24,4

Summa aktier och andelar 24,8 1 400,1

Not 17. Långfristiga fordringar

Förmedlade lån till koncernföretag - - 4 761,8 5 296,5

Övrig utlåning till koncernföretag - - 1 528,5 1 654,6

Övriga fordringar koncernföretag - - 6,2 8,4

Lån Bomhus Energi AB 38,1 39,4 - -

Lån Gästrike Återvinnare AB 39,1 39,1 - -

Lån till Läkerol Arena 109,4 109,7 109,4 109,7

Lån till Bomhus Folkets Hus 5,9 5,9 5,9 5,9

Obligationer och andra värdepapper 73,5 72,1 11,5 11,5

Placeringstillgångar, pensioner 913,4 875,8 - -

Uppskjuten skattefordran 24,9 43,1 - -

Övriga långfristiga fordringar 35,4 18,7 - -

Summa långfristiga fordringar 1 239,7 1 203,8 6 423,3 7 086,6

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 264,5 1 212,6 7 823,4 8 167,8

Not 18. Exploateringsfastigheter

Redovisat värde vid årets början 41,4 35,1 41,4 35,1

Årets investeringar 17,1 10,7 17,1 10,7

Försäljning av exploateringsfastigheter -3,4 -4,4 -3,4 -4,4

Redovisat värde vid årets slut 55,1 41,4 55,1 41,4

Not 19. Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 161,2 211,7 50,1 61,9

Kortfristiga fordringar koncernföretag - - 455,2 230,5

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 284,1 235,5 312,1 255,2

Övriga kortfristiga fordringar 94,8 111,4 52,2 45,3

Summa kortfristiga fordringar 540,1 558,6 869,6 592,9

Not 20. Kortfristiga placeringar

Nordea, deposit 0,0 60,0 0,0 60,0

Summa kortfristiga placeringar 0,0 60,0 0,0 60,0

Not 21. Kassa och bank

Förskottskassor, växelkassor och bank 638,5 720,2 510,4 638,0

Summa Kassa och bank 638,5 720,2 510,4 638,0

Not 22. Eget kapital

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 4 894,5 4 544,1 3 874,4 3 679,3

Ändring av koncernens sammansättning* 0,9 27,6 - -

Ingående eget kapital i enlighet med ny princip 4 895,4 4 571,7 3 874,4 3 679,3

Lämnad utdelning -0,9 -0,8 - -

Årets resultat 852,7 323,6 213,6 195,1

Utgående eget kapital 5 747,2 4 894,5 4 088,0 3 874,4

*Ändring av koncernens sammansättning avser Gästrike Återvinnare. 
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Koncernen 
2015

Koncernen 
2014

Kommunen 
2015

Kommunen 
2014

Not 23. Avsatt till pensioner och liknande avsättningar

Avsatt vid årets början 428,1 398,6 376,1 346,6

Nya förpliktelser under året 37,0 40,3 28,2 40,3

Varav Nyintjänad pension 23,3 36,9 23,3 36,9

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,2 4,1 5,2 4,1

Övrig förändring 8,5 -1,0 -0,3 -0,7

Årets utbetalningar -15,8 -16,6 -15,8 -16,6

Förändring av löneskatt 3,0 5,8 3,0 5,8

Summa avsatt till pensioner 452,3 428,1 391,5 376,1

Aktualiseringsgrad 96 % 94 %

Särskild avtalspension och visstidspension

Särskild avtals-/ålderspension 5,8 11,3 5,8 11,3

Förmånsbestämd ålderspension 272,5 267,9 272,5 267,9

Pension enligt PA-KL 93,4 72,2 32,6 20,2

Pension till efterlevande 4,2 3,3 4,2 3,3

Summa pensioner 375,9 354,7 315,1 302,7

Särskild löneskatt 76,4 73,4 76,4 73,4

Summa avsatt till pensioner 452,3 428,1 391,5 376,1

Not 24. Andra avsättningar

Uppskjuten skatteskuld

Redovisat värde vid årets början 348,1 309,7 - -

Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt 5,7 33,7 - -

Ändring redovisningsprincip 0,0 1,9 - -

Övrig förändring 0,0 2,8 - -

Utgående avsättning för uppskjuten skatteskuld 353,8 348,1 - -

Beräknade skadeståndsanspråk i VA-verksamheten:

Redovisat värde vid årets början 2,1 1,8 - -

Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0 - -

Outnyttjade belopp som återförts/nya avsättningar -1,3 0,3 - -

Utgående avsättningar i VA-verksamheten 0,8 2,1 - -

Övriga avsättningar

Återställande av deponi 98,4 98,9 98,4 98,9

Försäkringstekniska avsättningar 70,5 67,7 0,0 0,0

Hamnspår 19,0 19,0 19,0 19,0

Övriga avsättningar 1,7 3,2 1,7 2,7

Utgående övriga avsättningar 189,6 188,8 119,1 120,6

Summa andra avsättningar 544,2 539,0 119,1 120,6

Not 25. Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 6 224,1 6 891,7 4 961,8 5 546,5

Förutbetald intäkt anslutningsavgifter VA 103,9 57,7 - -

återstående antal år (vägt snitt) 43,0 44,0 - -

Förutbetald intäkt anslutningsavgifter El 125,6 154,2 - -

återstående antal år (vägt snitt) 24,0 25,0 - -

Förutbetald intäkt investeringsbidrag 28,9 44,1 28,9 10,8

återstående antal år (vägt snitt) 25,0 26,0 - -

Leasingskuld 7,5 - 7,5 -

Övriga långfristiga skulder 109,5 94,0 0,5 0,5

Summa långfristiga skulder 6 599,5 7 241,7 4 998,7 5 557,8



Kommunal Borgen Regionförbundet Gävleborg
År 2000 ingicks solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Regionförbundet Gävleborg. Kommunens borgen är begränsad  
i regressavtal till 6,1 mnkr.

Kommunal borgen för Kommuninvest i Sverige AB
Gävle kommun ingick 1993 solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som 2015-12-31 var medlemmar  
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-
förpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 

Koncernen 
2015

Koncernen 
2014

Kommunen 
2015

Kommunen 
2014

Not 26. Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 170,0 0,0 171,4 145,5

Skulder till kreditinstitut 2,8 5,3 0,0 0,0

Leverantörsskulder  460,9 455,9 211,4 189,1

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 505,5 377,2 362,2 279,4

Upplupna räntekostnader  40,6 57,3 40,2 50,2

Lönerelaterade skulder 382,2 393,6 331,8 309,1

Skatteskulder 27,8 0,3 - -

Övriga kortfristiga skulder  0,0 150,1 17,4 16,9

Summa kortfristiga skulder  1 589,8 1 439,7 1 134,4 990,2

Not 27. Ställda panter

Fastighetsinteckningar  151,9 152,1 - -

Företagsinteckningar 25,0 25,0 - -

Försäkringstekniska avsättningar 28,6 34,9 - -

Bankgaranti 0,5 22,2 - -

Summa ställda panter 206,0 234,2 - -

Not 28. Ansvarsförbindelser

Ej skuldförda pensionsförpliktelser

Ingående ansvarsförpliktelser pensioner 1 842,2 1 939,6 1 796,2 1 877,1

Årets förändringar -46,9 -97,4 -50,5 -80,9

Summa pensionsförpliktelser 1 795,3 1 842,2 1 745,7 1 796,2

Löneskatt 423,5 435,7 423,5 435,7

Utgående ansvarsförpliktelser pensioner 2 218,8 2 277,9 2 169,2 2 231,9

Likvidgaranti 3,5 3,5 3,5 3,5

Borgensåtaganden

Statliga bostadslån för stiftelser 0,6 0,8 0,6 0,8

Kreditgaranterade bostadsrätter 6,2 6,2 6,2 6,2

Gävle Stadshus AB 636,0 636,0 636,0 636,0

Samkraft AB 0,0 26,9 0,0 26,9

Ramavtal billeasing 44,1 40,3 44,1 40,3

Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2,0 2,0 2,0 2,0

Gävle Energi AB 14,5 13,7 14,5 13,7

Enligt socialtjänstlagen och KF:s beslut 0,1 0,1 0,1 0,1

Utgående borgensåtaganden 703,5 726,0 703,5 726,0

Andra ansvarsförbindelser 2,9 2,9 - -

Summa övriga ansvarsförbindelser 709,9 732,4 707,0 729,5
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ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråks-
tagande av ovan nämnd borgensförpliktelse. Enligt regressavtalet  
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på medlems-
kommunernas repektive insatskapital i Kommuninvests ekonomiska 
förening, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk förening. Vid 
uppskattning av den finansiella effekten av Gävle kommuns ansvar enligt 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620,6 mnkr och 
totala tillgångar till 319 573,7 mnkr. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 6 048,3 mnkr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 5 938,7 mnkr.



Sammanställning koncernen

Koncernen 2015
Gävle 

kommun
Gävle 

Stadshus

Gävle  
Energi  

koncern

Gavle- 
gårdarna 

koncern

Gavle- 
fastig heter

koncern

Gävle 
Hamn 

koncern
Koncern- 

justeringar

Gävle 
Stadshus-

koncern
Summa

Bomhus 
Energi

Gästrike
Ekogas

Gävle 
Container-

terminal
Vatten- 

bolag

Försäk-
rings-
bolag

Gästrike 
Återvinnare

Samkraft 
koncern

Övriga 
kommunal- 

förbund
Koncern- 

justeringar
Total 

koncernen

Resultaträkning

Intäkter 1 134,8 2,1 1 017,0 1 068,9 625,5 270,7 -257,4 2 726,8 183,1 8,8 21,1 194,8 64,3 110,9 8,2 103,9 -549,3 4 007,4

Kostnader -5 981,3 -6,8 -658,8 -718,8 -455,3 -159,5 257,4 -1 741,8 -97,5 -8,9 -16,1 -182,5 -47,9 -98,3 -5,0 -102,5 902,0 -7 379,8

Av- och nedskrivningar -92,0 0,0 -177,3 -169,8 -105,3 -56,8 -509,2 -38,3 -1,4 -0,5 -11,6 -0,1 -11,5 -20,6 -2,8 8,0 -680,0

Nettokostnader -4 938,5 -4,7 180,9 180,3 64,9 54,4 0,0 475,8 47,3 -1,5 4,5 0,7 16,3 1,1 -17,4 -1,4 360,7 -4 052,4

Skatteintäkter med mera 5 066,8 5 066,8

Finansnetto 85,3 171,5 -22,1 281,1 -54,9 -30,7 -198,7 146,2 -15,1 -0,4 0,0 -0,7 -12,2 -1,4 -1,4 0,0 -309,8 -109,5

Resultat efter finansnetto 213,6 166,8 158,8 461,4 10,0 23,7 -198,7 622,0 32,2 -1,9 4,5 0,0 4,1 -0,3 -18,8 -1,4 50,9 904,9

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -9,5 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0

Skatt/minoritetsintresse 0,0 22,0 -39,7 -9,1 -19,2 -11,8 0,0 -57,8 0,0 0,0 -0,6 -0,4 2,5 0,1 0,4 0,4 3,4 -52,0

Årets resultat 213,6 188,8 119,1 452,3 -9,2 11,9 -198,7 564,2 32,2 -1,9 2,9 -0,4 -2,9 -0,2 -18,4 -1,0 64,8 852,9

Balansräkning

Immatr./materiella tillgångar 1 472,4 0,0 1 582,9 4 174,6 2 453,4 1 284,2 0,3 9 495,4 864,3 22,6 3,5 396,3 1,0 106,3 42,6 13,4 23,4 12 441,2

Finansiella tillgångar 7 823,4 2 130,5 373,2 6,0 125,9 84,2 -2 311,1 408,7 0,1 1,5 1,4 986,9 0,2 0 0,5 -7 958,2 1 264,5

Övriga omsättningstillgångar 925,5 22,7 283,4 7,6 59,4 64,8 -74,5 363,4 56,1 0,9 6,3 26,3 13,8 16,1 3,5 9,9 -791,0 630,8

Placeringar/likvida medel 510,4 2,6 0,0 0,2 2,6 0,0 0,0 5,4 26,9 5,0 11,4 6,2 12,7 5,8 0,8 53,8 0,1 638,5

Summa tillgångar 10 731,7 2 155,8 2 239,5 4 188,4 2 641,3 1 433,2 -2 385,3 10 272,9 947,3 28,6 22,7 430,2 1 014,4 128,4 46,9 77,6 -8 725,7 14 975,0

Eget kapital/minoritet 4 088,0 1 000,6 1 148,3 1 524,5 508,0 179,7 -2 126,9 2 234,2 278,1 16,2 11,4 48,2 799,5 46,9 -3,1 9,4 -1 739,6 5 789,2

Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 45,9 0,0 0,0 0,0 -50,2 0,0

Avsättningar 510,6 0,0 255,6 2,3 24,9 41,8 0,0 324,6 0,0 0,0 0,0 0,8 144,4 0,0 0,0 38,3 -22,2 996,5

Långfristiga skulder 4 998,7 966,9 683,5 2 375,0 1 922,7 983,3 -101,0 6 830,4 602,3 9,8 0,0 227,8 1,8 67,2 28,9 8,2 -6 175,6 6 599,5

Kortfristiga skulder 1 134,4 188,3 152,1 286,6 185,7 228,4 -157,4 883,7 66,9 2,6 7,0 153,4 22,8 14,3 21,1 21,7 -738,1 1 589,8

Summa EK och skulder 10 731,7 2 155,8 2 239,5 4 188,4 2 641,3 1 433,2 -2 385,3 10 272,9 947,3 28,6 22,7 430,2 1 014,4 128,4 46,9 77,6 -8 725,7 14 975,0

Koncerninterna 
engagemang 2015

Gävle 
kommun

Gävle 
Stadshus

Gävle  
Energi 

koncern

Gavle- 
gårdarna 

koncern

Gavle- 
fastigheter

koncern

Gävle 
Hamn 

koncern
Koncern- 

justeringar

Stadshus- 
koncernen

Summa
Bomhus 

Energi
Gästrike 

Ekogas

Gävle 
Container-

terminal
Vatten-

bolag

Försäk-
rings-
bolag

Gästrike 
Återvinnare Samkraft

Övriga 
kommunal- 

förbund
Koncern- 

justeringar
Total 

koncernen

Försäljning, säljare 60,4 2,1 272,2 127,8 580,1 4,2 -245,6 740,8 14,3 0,4 0,8 43,6 21,0 1,8 14,7 36,1 -933,9 0,0

Försäljning, köpare -795,7 -8,6 -46,9 -178,0 -90,6 -13,5 245,6 -92,0 -2,6 -4,1 -30,2 -2,0 -1,9 -5,4 933,9 0,0

Lån, givare -6 287,6 52,1 105,6 84,2 -241,9 0,0 6 287,6 0,0

Lån, mottagare -415,1 -697,3 -2 310,7 -1 883,2 -984,3 241,9 -6 048,7 -38,1 -9,8 -123,8 -67,2 6 287,6 0,0

Ägartillskott, givna -300,0 -300,0 300,0 300,0 300,0 0,0

Ägartillskott, mottagna 300,0 -300,0 0,0 0,0

KC-bidrag, givna 0,0 0,0

KC-bidrag, mottagna 0,0 0,0

Utdelning, givna -10,0 -189,0 -10,0 199,0 -10,0 10,0 0,0

Utdelning, mottagna 10,0 199,0 -199,0 0,0 -10,0 0,0

Borgen, givare 636,0 0,0 -636,0 0,0

Borgen, mottagare -636,0 -636,0 636,0 0,0

98 Sammanställning koncernen
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Koncernen 2015
Gävle 

kommun
Gävle 

Stadshus

Gävle  
Energi  

koncern

Gavle- 
gårdarna 

koncern

Gavle- 
fastig heter

koncern

Gävle 
Hamn 

koncern
Koncern- 

justeringar

Gävle 
Stadshus-

koncern
Summa

Bomhus 
Energi

Gästrike
Ekogas

Gävle 
Container-

terminal
Vatten- 

bolag

Försäk-
rings-
bolag

Gästrike 
Återvinnare

Samkraft 
koncern

Övriga 
kommunal- 

förbund
Koncern- 

justeringar
Total 

koncernen

Resultaträkning

Intäkter 1 134,8 2,1 1 017,0 1 068,9 625,5 270,7 -257,4 2 726,8 183,1 8,8 21,1 194,8 64,3 110,9 8,2 103,9 -549,3 4 007,4

Kostnader -5 981,3 -6,8 -658,8 -718,8 -455,3 -159,5 257,4 -1 741,8 -97,5 -8,9 -16,1 -182,5 -47,9 -98,3 -5,0 -102,5 902,0 -7 379,8

Av- och nedskrivningar -92,0 0,0 -177,3 -169,8 -105,3 -56,8 -509,2 -38,3 -1,4 -0,5 -11,6 -0,1 -11,5 -20,6 -2,8 8,0 -680,0

Nettokostnader -4 938,5 -4,7 180,9 180,3 64,9 54,4 0,0 475,8 47,3 -1,5 4,5 0,7 16,3 1,1 -17,4 -1,4 360,7 -4 052,4

Skatteintäkter med mera 5 066,8 5 066,8

Finansnetto 85,3 171,5 -22,1 281,1 -54,9 -30,7 -198,7 146,2 -15,1 -0,4 0,0 -0,7 -12,2 -1,4 -1,4 0,0 -309,8 -109,5

Resultat efter finansnetto 213,6 166,8 158,8 461,4 10,0 23,7 -198,7 622,0 32,2 -1,9 4,5 0,0 4,1 -0,3 -18,8 -1,4 50,9 904,9

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -9,5 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0

Skatt/minoritetsintresse 0,0 22,0 -39,7 -9,1 -19,2 -11,8 0,0 -57,8 0,0 0,0 -0,6 -0,4 2,5 0,1 0,4 0,4 3,4 -52,0

Årets resultat 213,6 188,8 119,1 452,3 -9,2 11,9 -198,7 564,2 32,2 -1,9 2,9 -0,4 -2,9 -0,2 -18,4 -1,0 64,8 852,9

Balansräkning

Immatr./materiella tillgångar 1 472,4 0,0 1 582,9 4 174,6 2 453,4 1 284,2 0,3 9 495,4 864,3 22,6 3,5 396,3 1,0 106,3 42,6 13,4 23,4 12 441,2

Finansiella tillgångar 7 823,4 2 130,5 373,2 6,0 125,9 84,2 -2 311,1 408,7 0,1 1,5 1,4 986,9 0,2 0 0,5 -7 958,2 1 264,5

Övriga omsättningstillgångar 925,5 22,7 283,4 7,6 59,4 64,8 -74,5 363,4 56,1 0,9 6,3 26,3 13,8 16,1 3,5 9,9 -791,0 630,8

Placeringar/likvida medel 510,4 2,6 0,0 0,2 2,6 0,0 0,0 5,4 26,9 5,0 11,4 6,2 12,7 5,8 0,8 53,8 0,1 638,5

Summa tillgångar 10 731,7 2 155,8 2 239,5 4 188,4 2 641,3 1 433,2 -2 385,3 10 272,9 947,3 28,6 22,7 430,2 1 014,4 128,4 46,9 77,6 -8 725,7 14 975,0

Eget kapital/minoritet 4 088,0 1 000,6 1 148,3 1 524,5 508,0 179,7 -2 126,9 2 234,2 278,1 16,2 11,4 48,2 799,5 46,9 -3,1 9,4 -1 739,6 5 789,2

Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 45,9 0,0 0,0 0,0 -50,2 0,0

Avsättningar 510,6 0,0 255,6 2,3 24,9 41,8 0,0 324,6 0,0 0,0 0,0 0,8 144,4 0,0 0,0 38,3 -22,2 996,5

Långfristiga skulder 4 998,7 966,9 683,5 2 375,0 1 922,7 983,3 -101,0 6 830,4 602,3 9,8 0,0 227,8 1,8 67,2 28,9 8,2 -6 175,6 6 599,5

Kortfristiga skulder 1 134,4 188,3 152,1 286,6 185,7 228,4 -157,4 883,7 66,9 2,6 7,0 153,4 22,8 14,3 21,1 21,7 -738,1 1 589,8

Summa EK och skulder 10 731,7 2 155,8 2 239,5 4 188,4 2 641,3 1 433,2 -2 385,3 10 272,9 947,3 28,6 22,7 430,2 1 014,4 128,4 46,9 77,6 -8 725,7 14 975,0

Koncerninterna 
engagemang 2015

Gävle 
kommun

Gävle 
Stadshus

Gävle  
Energi 

koncern

Gavle- 
gårdarna 

koncern

Gavle- 
fastigheter

koncern

Gävle 
Hamn 

koncern
Koncern- 

justeringar

Stadshus- 
koncernen

Summa
Bomhus 

Energi
Gästrike 

Ekogas

Gävle 
Container-

terminal
Vatten-

bolag

Försäk-
rings-
bolag

Gästrike 
Återvinnare Samkraft

Övriga 
kommunal- 

förbund
Koncern- 

justeringar
Total 

koncernen

Försäljning, säljare 60,4 2,1 272,2 127,8 580,1 4,2 -245,6 740,8 14,3 0,4 0,8 43,6 21,0 1,8 14,7 36,1 -933,9 0,0

Försäljning, köpare -795,7 -8,6 -46,9 -178,0 -90,6 -13,5 245,6 -92,0 -2,6 -4,1 -30,2 -2,0 -1,9 -5,4 933,9 0,0

Lån, givare -6 287,6 52,1 105,6 84,2 -241,9 0,0 6 287,6 0,0

Lån, mottagare -415,1 -697,3 -2 310,7 -1 883,2 -984,3 241,9 -6 048,7 -38,1 -9,8 -123,8 -67,2 6 287,6 0,0

Ägartillskott, givna -300,0 -300,0 300,0 300,0 300,0 0,0

Ägartillskott, mottagna 300,0 -300,0 0,0 0,0

KC-bidrag, givna 0,0 0,0

KC-bidrag, mottagna 0,0 0,0

Utdelning, givna -10,0 -189,0 -10,0 199,0 -10,0 10,0 0,0

Utdelning, mottagna 10,0 199,0 -199,0 0,0 -10,0 0,0

Borgen, givare 636,0 0,0 -636,0 0,0

Borgen, mottagare -636,0 -636,0 636,0 0,0



Nämndernas resultat

Nämndernas intäkter  
och kostnader  (mnkr) Intäkter Kostnader Netto

Kommun- 
bidrag

Nämndernas 
resultat

Skattefinansierad verksamhet      

Kommunstyrelsen* 220,7 -408,7 -188,0 257,9 69,9

Utbildningsnämnden 278,8 -2 391,5 -2112,7 2 127,9 15,2

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 113,0 -319,2 -206,2 212,0 5,8

Omvårdnadsnämnden 295,8 -1 635,6 -1339,8 1 335,1 -4,7

Socialnämnden 172,7 -628,6 -455,9 450,9 -5,0

Kultur- och fritidsnämnden 78,5 -372,2 -293,7 302,4 8,7

Samhällsbyggnadsnämnden 71,2 -228,5 -157,3 159,7 2,4

Byggnads- och miljönämnden 12,2 -21,9 -9,7 10,9 1,2

Tekniska nämnden 21,7 -89,2 -67,5 69,1 1,6

Jävsnämnden 0,0 -0,2 -0,2 0,4 0,2

Överförmyndarnämnden 4,5 -12,2 -7,7 7,4 -0,3

Valnämnden 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,0

Revisorskollegiet 1,1 -5,3 -4,2 4,5 0,3

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd 0,3 -0,9 -0,6 0,6 0,0

Summa 1 270,5 -6 114,1 -4 843,6 4 938,9 95,3

Finansförvaltningen 236,2 -331,1 -94,9

Avgår internt -371,9 371,9

Summa verksamheten 1 134,8 -6 073,3 -4 938,5 95,3

*I Kommunstyrelsens resultat ingår realisationsvinster och exploateringsresultat med 35,9 mnkr respektive 15,5 mnkr.

Finansförvaltningens resultat  (mnkr) Utfall  
2015

Budget  
2015 Avvikelse

Intäkter 236,2 204,3 31,9

Kostnader

Personalkostnader -294,8 -293,3 -1,5

Övrigt -36,3 -69,9 33,6

Summa kostnader -331,1 -363,2 32,1

Verksamhetens nettokostnader -94,9 -158,9 64,0

Skatteintäkter 4 333,9 4 358,2 -24,3

Utlagda kommunbidrag -4 938,9 -4 938,9 0,0

Generella bidrag och utjämningar 732,9 742,1 -9,2

Finansiella intäkter 232,1 286,4 -54,3

Finansiella kostnader -146,8 -187,9 41,1

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 118,3 101,0 17,3

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat efter extraordinära poster 118,3 101,0 17,3
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Årets intäkter uppgår till 236,2 mnkr. Årets intäkter består bland 
annat av interna ersättningar för årets intjänade pensionsrätter 
153,5 mnkr, beslutad återbetalning av premier AFA på 36,2 mnkr, 
markersättning för elledningar från Gävle Energi AB med 1,4 mnkr. 

Årets kostnader består av personalkostnader 294,8 mnkr och 
övriga kostnader 36,3 mnkr. Personalkostnaderna består av 
kostnader för särskild löneskatt 55,0 mnkr, pensionskostnader 
223,4 mnkr och semesterlöneskuldsförändring 9,4 mnkr. 

De övriga kostnaderna avser årspremie på 16,0 mnkr för 
kommunens garantiförsäkring i Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB. Under året har det skett en infriande av borgen till 
Samkraft AB på totalt 14,7 mnkr. 

Inga extraordinära intäkter och kostnader har förekommit under 
året.

Skatteintäkter och finansiella poster i övrigt kommenteras i 
årsredovisningens finansiella analys.



Nämndernas investeringar

Investeringar per nämnd  (mnkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Avvikelse
2015

Skattefinansierad verksamhet    

Kommunstyrelsen 8,9 28,8 19,9

Utbildningsnämnden 23,6 28,3 4,7

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 0,9 1,3 0,4

Omvårdnadsnämnden 7,5 13,2 5,7

Socialnämnden 3,2 0,9 -2,3

Kultur- och fritidsnämnden 10,6 24,2 13,6

Samhällsbyggnadsnämnden 1) 71,2 86,3 15,1

Jävsnämnden 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0

Valnämnden 0,0 0,0 0,0

Revisorskollegiet 0,1 0,1 0,0

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd 0,0 0,0 0,0

Summa skattefinansierad verksamhet 126,0 183,1 57,1

Exploateringsinverksamhet 22,9 38,0 15,1

Summa investeringar 148,9 221,1 72,2

Kommunens investeringar uppgick till 148,9 (129,3) mnkr. Erhållna 
investeringsbidrag uppgick till 18,4 (2,9) mnkr. Investeringarna kan 
delas in i två huvudgrupper: Nämndernas investeringsverksamhet 
och Kommunens exploateringsverksamhet.

Nämndernas investeringsverksamhet 
Investeringarna uppgick till 126,0 (105,5) mnkr med en budgetav-
vikelse på +57,1 (+56,2) mnkr.

Bland större avvikelser märks: IT-investeringar +2,9 mnkr, 
Å-rummet -2,1 mnkr, Börsplan -2,2 mnkr, Centrumplan/stads-
förnyelse -5,2 mnkr, Gång- och cykelbana Nygatan +2,6 mnkr,  
Bro Valls Hage +3,8 mnkr, Grundvattenskydd/dagvatten +2,7 mnkr, 
VA Norrlandet, vägar belysning +6,7 mnkr, Furuvik pir och camping 
+3,3 mnkr, Inventarier Gavlehov +5,5 mnkr, Sorteringsmaskin 
bibliotek +2,5 mnkr samt Trygghetslarm omvårdnad +4,3 mnkr.

Kommunens exploateringsverksamhet
Investeringarna uppgick till 22,9 mnkr (23,8) med en budgetavvi-
kelse på 15,1 mnkr.
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Kommunens verksamhetslokaler i bolagen
Till allra största del återfinns kommunens verksamhetslokaler hos 
det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter Gävle kommun 
AB. Bolagets investeringar år 2015 riktade mot den kommunala 
verksamheten uppgick till 312,6 mnkr vilket är 29,9 mnkr lägre än 
budgeterat. Av budgetöverskottet hänför sig 11,0 mnkr till skolor 
och annan utbildningsverksamhet, 5,0 mnkr till investeringar i 
kultur-och fritidssektorn, 3,0 mnkr till Näringsliv- och arbetsmark-
nadsnämndens verksamhetsområde och 10,4 mnkr till fastighets-
tekniska investeringar.

Bland större investeringar märks Mårdvägens förskola tillbygg-
nad 11,2 mnkr, Sörbyskolan allmän upprustning 12,2 mnkr, 
Vallbacksskolan högstadium och idrottshall 51,4 mnkr, Paviljonger 
skolor 18,1 mnkr, Gavlehov sporthall 58,6 mnkr samt Gavlehov ny 
fotbollsarena 56,9 mnkr.

AB Gavlegårdarna har investerat 77,4 mkr riktat mot den 
kommunala verksamheten. Den största investeringen är ett nytt 
särskilt boende, 73,6 mnkr.

1) Byggnads-och miljönämnden samt Tekniska nämnden ingår i beloppet utifrån kf-beslut om ombudgetering.



Investeringsredovisning  (mnkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Avvikelse
2015

Erhållna 
investerings- 

bidrag

Trafik och Parker

Stadsliv och city 24,3 17,8 -6,5 0,0

Gång och cykel 7,9 9,6 1,7 0,0

Trafik 24,5 34,4 9,9 0,0

Kollektivtrafik 0,3 2,0 1,7 14,3

Offentliga miljöer utanför city 13,6 21,2 7,6 0,0

Delsumma Trafik och Parker 70,6 85,0 14,4 14,3

Fastighetsinvesteringar 3,3 8,3 5,0 0,0

Investeringar i markreserv med mera 3,6 18,9 15,3 0,0

Inventarier med mera

Kommunstyrelsen 5,3 9,9 4,6 0,0

Revisorskollegiet 0,1 0,1 0,0 0,0

Samhällsbyggnadsnämnden 1) 0,6 1,3 0,7 0,0

Kultur- och fritidsnämnden 7,3 15,9 8,6 1,3

Utbildningsnämnden 23,6 28,3 4,7 0,0

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden 0,9 1,3 0,4 0,0

Socialnämnden 3,2 0,9 -2,3 2,3

Omvårdnadsnämnden 7,5 13,2 5,7 0,0

Delsumma inventarier 48,5 70,9 22,4 3,6

Totalsumma 126,0 183,1 57,1 17,9

Exploateringsverksamhet 22,9 38,0 15,1 0,5

Totalt 148,9 221,1 72,2 18,4

1) Byggnads-och miljönämnden samt Tekniska nämnden ingår i beloppet utifrån kf-beslut om ombudgetering.
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Försäljning av anläggningstillgångar  (mnkr) Utfall 
2015

Budget 
2015

Avvikelse 
2015

Fastighetsförsäljningar 25,5 20,0 5,5

varav råmark från markreserven 9,0

tomträtter 16,5

övrigt 0,0

Maskiner och inventarier 0,1 0,0 0,1

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 25,6 20,0 5,6

Redovisade realisationsvinter/förluster 15,5 1,0 14,5

Exploateringsverksamhet  (mnkr)
Inkomster 39,8 79,6 -39,8

Utgifter -40,1 -60,7 20,6

Nettoexploatering -0,3 18,9 -19,2

Effekter i balansräkningen

Anläggningstillgångar

Investeringar 22,9 38,0 -15,1

Omsättningstillgångar/skulder

Kassaförändring -0,3 18,9 -19,2

Investeringsbidrag, periodiseras -0,5

Exploateringsfastigheter 13,8 -5,5 19,3

Effekter i resultaträkningen

Exploateringsresultat 35,9 51,4 -15,5

Inkomster från tomtförsäljningar uppgår till 39,8 (27,6) mnkr. Då 
de bokförda värdena på de sålda tomterna uppgår till 3,4 (4,4) mnkr 
uppstår ett positivt exploateringsresultat på 35,9 (23,2) mnkr som 
redovisas över resultaträkningen. 

Exploateringsresultatet används för finansiering av de tillkom-
mande anläggningstillgångarna.

Exploateringsutgifterna är 20,6 mnkr lägre än budgeterat. 
Budgetavvikelser avser främst det nyöppnade industriområdet 
Ersbo syd med 8,3 mnkr samt bostadsområde vid Parkvägen med 
5,5 mnkr. Försäljningsinkomsterna är 39,8 mnkr lägre än budgete-
rat, främst beroende på att försäljning av tomtmark för bostäder vid 
kvarteret Runstenen samt Gävle Strand blivit försenade, vilket 
medför en negativ budgetavvikelse med 31,1 mnkr. Till följd av 
dessa förseningar har det budgeterade exploateringsresultatet 
påverkats negativt med 19,3 mnkr. Totalt är exploateringsresultatet 
15,5 mnkr lägre än budgeterat. 

Kommentar till exploateringsredovisning 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att 
anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för bostads- och 
näringslivsändamål. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd 
exploateringsfastighet klassificeras och värderas marken som 
omsättningstillgång. Tillgångar som kommer att ägas av 
kommunen klassificeras som anläggningstillgång och ingår i 
investeringsredovisningen.

2015 års exploateringsutgifter uppgår till 40,1 (34,6) mnkr. 
Exploateringsinkomsterna uppgår till 39,8 (27,6) mnkr, varvid 
nettoexploateringen ger ett kassaflöde med -0,3 (-7,0) mnkr.  
I inkomsterna ingår ett investeringsbidrag på 0,5 mnkr som är 
hänförligt till exploateringsprojektet Gävle Strand.

Av utgifterna upparbetades 22,9 (23,8) mnkr till egna  
anläggningstillgångar i form av gator, park, belysning etcetera.  
17,2 (10,8) mnkr avser utgifter på de tomter som avses att säljas 
och som därmed klassificeras som omsättningstillgångar.



Exploateringsverksamhet  
i detalj  (mnkr) Anläggnings-

tillgångar
Omsättnings-

tillgångar
Investerings-

bidrag
Försäljnings-

inkomster
Netto- 

exploatering

Exploa-
terings- 
resultat

Gävle Strand etapp 2–3

Budget 6,3 2,1 0,0 33,5 25,1 21,7

Utfall 9,9 4,5 0,5 15,9 2,0 15,0

Avvikelse -3,6 -2,4 0,5 -17,6 -23,1 -6,7

Västerbacken

Budget 1,4 0,0 0,0 2,0 0,6 2,5

Utfall 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 1,6

Avvikelse 1,4 0,0 0,0 0,6 2,0 -0,9

Ersbo etapp 1–2

Budget 0,5 0,1 0,0 11,4 10,8 12,6

Utfall 0,4 0,4 0,0 6,1 5,3 5,9

Avvikelse 0,1 -0,3 0,0 -5,3 -5,5 -6,7

Hemlingby bostäder etapp 1

Budget 6,7 0,7 0,0 0,0 -7,4 0,0

Utfall 3,3 0,4 0,0 0,0 -3,7 0,0

Avvikelse 3,4 0,3 0,0 0,0 3,7 0,0

kv Mumman

Budget 0,0 5,0 0,0 11,5 6,5 0,0

Utfall 0,0 1,8 0,0 11,5 9,7 11,3

Avvikelse 0,0 3,2 0,0 0,0 3,2 11,3

Övriga områden 

Budget 23,1 14,8 0,0 21,2 -16,7 14,6

Utfall 9,3 9,9 0,0 3,2 -16,0 2,1

Avvikelse 13,8 4,9 0,0 -18,0 0,7 -12,5

Summa

Budget 38,0 22,7 0,0 79,6 18,9 51,4
Utfall 22,9 17,0 0,5 39,3 -0,1 35,9

Avvikelse 15,1 5,7 0,5 -40,3 -19,0 -15,5

104 Nämndernas investeringar



Finansiering av kommunens löpande verksamheter

Intäkternas fördelning  (mnkr) 2015 2014

Skatteintäkter 4 333,9 4 136,7

Generella bidrag och utjämning 732,9 706,7

Finansiella intäkter 232,1 281,1

Försäljningsmedel 53,3 57,6

Taxor och avgifter 253,4 241,6

Hyror och arrenden 121,5 114,9

Driftbidrag 561,4 440,0

Försäljning verksamhet och entreprenader 93,8 129,5

Exploateringsresultat 35,9 23,2

Försäljning av anläggningstillgångar 15,5 9,0

Summa 6 433,7 6 140,3

Se även not 1, 5, 6 och 7 i den Ekonomiska sammanställningen.

Kostnadernas fördelning  (mnkr)
2015 2014

Politisk verksamhet -46,9 -50,8

Infrastruktur, skydd med mera -347,1 -305,3

Fritid- och kulturverksamhet -350,3 -352,9

Pedagogisk verksamhet -2 305,7 -2 408,9

Vård och omsorg -2 284,8 -2 135,7

Arbetsmarknadsåtgärder -110,0 -172,1

Affärsverksamhet -17,8 -14,4

Gemensamma kostnader -757,5 -505,1

Summa -6 220,1 -5 945,2

Se även not 2, 4 och 8 i den Ekonomiska sammanställningen.

Kostnad för den kommunala 
servicen per invånare  (kr) 2015 2014

Politisk verksamhet -474 -517

Infrastruktur, skydd med mera -3 510 -3 105

Fritid- och kulturverksamhet -3 543 -3 590

Pedagogisk verksamhet -23 319 -24 502

Vård och omsorg -23 108 -21 723

Arbetsmarknadsåtgärder, flyktingverksamhet -1 113 -1 751

Affärsverksamhet -180 -146

Gemensamma kostnader -7 694 -5 138

Summa -62 941 -60 472

Intäkternas fördelning, (%)

Kostnadernas fördelning, (%)

Generella bidrag och utjämning, 11,4 %

Finansiella intäkter, 3,6 %

Försäljningsmedel, 0,8 %

Taxor och avgifter, 3,9 %

Hyror och arrenden, 1,9 %

Driftbidag, 8,7 %

Försäljning verksamhet och entreprenader, 1,5 %

Exploateringsresultat, 0,6 %

Försäljning av anläggningstillgångar, 0,2 %

Skatteintäkter, 67,4 %

Politisk verksamhet, 0,8 %

Infrastruktur, skydd med mera, 5,6 %

Fritid- och kulturverksamhet, 5,6 %

Pedagogisk verksamhet, 37,1 %

Vård- och omsorg, 36,7 %

Arbetsmarknadsåtgärder, flyktingverksamhet, 1,8 %

A�ärsverksamhet, 0,3 %

Gemensamma kostnader, 12,1 %
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Till fullmäktige i Gävle kommun

Vi har granskat verksamheten i kommunstyrelsen, 
nämnderna och de gemensamma nämnderna samt,  
i vår roll som utsedda revisorer och lekmanna
revisorer, även verksamheten i kommunens företag.  
Granskningen har utförts enligt lagstiftning, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens 
revisionsreglemente.

Granskningsarbetets omfattning, inriktning och 
resultat redovisas i bilaga 1 ”Kommunrevisionens 
granskning 2015”, ur vilken vi särskilt vill lyfta fram: 

Dialog
Dialogen på alla nivåer: med de granskade enheterna, 
med kommunledningen och med fullmäktiges 
presidium och gruppledare, har revisorerna uppfattat 
som mycket positiv och den är en viktig del av vårt 
arbete. 

Ledning, styrning och intern kontroll
Internkontrollarbetet är en kommunkoncernöver
gripande uppgift för att säkerställa måluppfyllelse och 
regelefterlevnad. Betydande skillnader i ambitions
nivå och kvalitet har konstaterats. Styrningen och 
ledningen måste bli tydligare och mer samordnad. 
Kommunstyrelsens styrning av internkontrollarbetet 
bör stärkas. 

Utbildningsnämnden har under 2015 och tidigare 
haft stora brister i debiteringsrutinen för förskole 
och skolbarnomsorgsavgifter både ur ett likabehand
lingsperspektiv och ur ett internkontrollperspektiv. 
Den av fullmäktige beslutade taxan har inte tilläm
pats korrekt. Även informationssäkerheten har haft 
brister under 2015, som måste åtgärdas för att 
säkerställa att betyg och inkomstuppgifter är  
korrekta och inte kan förvanskas. 

Mot bakgrund av Utbildningsnämndens bristande 
måluppfyllelse och tidigare påpekanden är reviso
rerna djupt oroade över att den negativa utvecklingen 

av elevresultaten inom de kommunala högstadie
skolorna fortgår. 

Samhällsbyggnadsnämndens långa handlägg
ningstider för bostadsanpassning kvarstår, trots att 
ärendeinflödet minskat. Nämnden lever inte upp till 
Förvaltningslagens krav för handläggning gentemot 
enskilda. 

Revisorerna konstaterar att Omvårdnadsnämnden 
under 2015 visar ett underskott totalt med 4,7 mnkr, 
efter Kommunstyrelsens justering 5,3 mnkr. Under
liggande finns ett underskott för hemtjänsten med 
23,2 (2014 24,1) mnkr. Under 2015 har ett omfattande 
utredningsarbete genomförts och för 2016 ser ersätt
ningsmodellen i budgeten annorlunda ut. 

Mål och uppföljning av måluppfyllelse
Av fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
2015 uppnås tre helt.  Målen och indikatorerna är: 

Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnads
effektivt och nyttjar befintliga resurser på ett optimalt 
sätt. Målet bedöms uppnått.
• Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4,6 % 

(målvärde högst 6,1 %). Den egentliga kostnadsutveck
lingen är högre. Ökade riktade statsbidrag till 
nämnderna jämfört med 2014 kompenserar.

• Skatter, generella bidrag och utjämning har ökat 
med 4,6 % (målvärde 5 %). Ökningen är även lägre än 
2014 (5,5 %).

Årets resultat exklusive realisationsvinster/förluster 
ska under planeringsperioden i genomsnitt uppgå till 
minst 2 % av skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämning. Målet anses uppnått. 
• Årets resultat i % av skatteintäkter, generella bidrag 

och utjämning är 3,2 % (Målvärde minst 2,0 %). 
• Årets resultat i % av skatteintäkter, generella bidrag 

och utjämning i genomsnitt under planeringsperio
den är 1,9 % (Målvärde minst 1,8 % innevarande år, tre år 
framåt och fyra år bakåt). 
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Kommunkoncernen ska eftersträva en långsiktig 
tillväxt i balans och det övergripande målet är att 
bibehålla kommunkoncernens soliditet. Målet bedöms 
uppnått. 
• Kommunkoncernens soliditet har ökat från 18,3 %  

till 23,6 %.
• Kommunkoncernens skuldsättningsnivå  

(kr/invånare) har sjunkit från 100 661 kr/invånare  
till 96 346 kr. 

Detta beror bl a på fastighetsförsäljningar där vinsten 
använts för att amortera lån samt en ökande befolkning.

Nettoinvesteringar, inklusive investeringar hos 
kommunala bolag, riktade mot kommunens skattefi
nansierade verksamhet bör till 100 % vara självfinan
sierade sett över en femårsperiod. Målet bedöms som 
delvis uppfyllt.
• Självfinansieringsgrad, per år 82 % (102 %).
• Självfinansieringsgrad, över en rullande femårs

period 92 % (95 %).
Utvecklingen visar att bättre årsresultat än 2 % krävs 
för att kunna självfinansiera den höga investerings
volymen.

Rättvisande räkenskaper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
kommunala redovisningslagen och god redovisnings
sed, med undantag för hyresavtal, komponentavskriv
ning, systemdokumentation samt andelsvärde i 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB. 

Vi riktar kritik till Kommunstyrelsen för under
låtenheten att följa regelverken gällande komponent
avskrivning. Den i årsredovisningen intagna motive
ringen är inte skäl för avvikelsen.

Sättet att redovisa hyresavtal har inte prövats mot 
regelverket för god redovisningssed. Det skäl för 
avvikelsen som anges under Redovisningsprinciper  
i årsredovisningen kan inte anses motivera utebliven 
prövning. Följsamheten till regelverket för god redo
visningssed måste stärkas. Då revisorerna i revisions

berättelserna för år 2012, 2013 och 2014 påtalat och 
riktat kritik mot denna underlåtenhet att pröva 
följsamheten av god redovisningssed, riktar vi nu 
anmärkning mot Kommunstyrelsen för underlåten
heten att korrigera. 

Det lagstadgade kravet på ett positivt resultat, 
”balanskravet”, är uppfyllt.

Vi tillstyrker:
• att styrelsen, övriga nämnder, gemensamma 

nämnder och de förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet, samt 

• att årsredovisningen godkänns 

Revisionsberättelsen är upprättad av samtliga valda 
revisorer i Gävle kommun. Arne Övrelid har inte 
deltagit i revisionen av Utbildningsnämnden. Kurt 
Hornborg har inte deltagit i revisionen av Kultur och 
Fritidsnämnden, Socialnämnden samt Näringslivs 
och Arbetsmarknadsnämnden.

Gävle 20160428

Mattias Broström Mimmi Fernquist Hampus Forsmark

Björn Frankson Tage Gardfjell   Kurt Hornborg

Arne Övrelid
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23 februari 2015 
§2 Norrlandet 3:1, Engesberg. Detaljplan för 

bostäder. Dnr 12KS459
§3 Ny taxekonstruktion för brukningstaxa 

– Gävle Vatten AB Dnr 14KS354
§4 Försäljning av fastigheter från AB 

Gavlegårdarna Dnr 14KS388
§5 Parkeringspolicy och parkeringstal för 

cykel och bil Dnr 14KS247
§6 Reglemente Näringsliv- och arbetsmark-

nadsnämnden Dnr 14KS464
§7 Val av ombud vid bolagsstämmor år 2015 

– Gävle Stadshus AB Dnr 14KS398
§8 Revidering av Bolagsordning för Gävle 

Stadshus AB Dnr 15KS29
§9 Avsägelser och fyllnadsval Dnr 14KS73

23 mars 2015
§2 Ny nämndsorganisation inom samhälls-

byggnadsområdet, tidigare Byggnads-  
och miljönämnd samt Tekniska Nämnden 
Dnr 15KS54

§3 Ombudgetering och omdisponering av 
investeringsanslag år 2015 Dnr 15KS48

§4 Revidering av uttag av planavgift i förskott 
för arbete med områdesbestämmelser och 
detaljplaner Dnr 15KS57

§5 Avgift gällande Lag om stöd till vissa 
funktionshindrade (LSS) vid insatser § 9:8 
Dnr 14KS425

§6 Gävle Hamn AB - Framtida organisation 
och struktur Dnr 15KS73

§7 Översyn av taxor och avgifter – avgift för 
mat inom ordinärt boende Dnr 14KS455

§8 Verksamhetsplan för Kommunfullmäktige 
år 2015 Dnr 15KS133

§9 Val av ledamöter, ersättare och lek manna-
  revisorer i styrelser för kommunala bolag 

samt avsägelser och fyllnadsval Dnr 14KS73

27 april 2015 
§3 Inrättande av gemensam nämnd mellan 

Gävleborgs läns landsting och kommu-
nerna i länet om hjälpmedelsverksamhet 
mm Dnr 15KS85

§4 Internbudget år 2015 med förslag på 
omdisponeringar för nämnder och 
styrelser Dnr 14KS294

§5 Anmälan om väckta motioner och medborgar- 
förslag som är under beredning Dnr 15KS1

§6 Bolagsordning för Gävle Hamn AB – Ändring  
gällande suppleanter Dnr 15KS148

§7 Del av Sätra 108:20, Norr om Estraden. 
Detaljplan för bostäder, centrum mm  
Dnr 14KS375

§8 Avsägelser och fyllnadsval Dnr 14KS73

25 maj 2015
§2 Årsredovisning år 2014 för kommunen och 

de kommunala bolagen Dnr 14KS117
§3 Balansering av resultat till resultatfonder 

år 2014 Dnr 15KS160
§4 Miljöbokslut 2014 Dnr 15KS158
§5 Digital distribution av handlingar till 

Kommunfullmäktige Dnr 15KS155
§6 Avsägelser och fyllnadsval Dnr 14KS73

22 juni 2015
§1 Kommunledningsmål och ekonomiska 

ramar 2016-2019 Dnr 14KS421
§3 Delårsrapport 1 år 2015 med årsprognos 

för Kommunen och de kommunala 
bolagen Dnr 15KS42

§4 Utökat kommunalt engagemang  
i Samkraft Dnr 15KS249

§5 Komplettering till Bestämmelser om 
ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle 
kommunkoncern, bordlagt Dnr 15KS240

§6 Samhällsbyggnadsutskottet §23 
Samplanering avseende Ostkustbanan 
dubbelspår –remiss Dnr 12KS130

§7  Årsredovisning Inköp Gävleborg 2014, 
bordlagt Dnr 15KS162
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§8 Inköp Gävleborg – Antagande av ny 
Upphandlingspolicy. Ärendet utgår.  
Dnr 14KS460

§9 Kommunalt bostadstillägg för personer 
med funktionsnedsättning, bordlagt  
Dnr 15KS165.

§10 Aktieägaravtal/Bolagsordning Ostkust-
banan AB Dnr 13KS215

§11 Avsägelser och fyllnadsval Dnr 14KS73

8 juli 2015
§1 Utökat kommunalt engagemang  

i Samkraft Dnr 15KS249
§2 Komplettering till Bestämmelser om 

ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle 
kommunkoncern Dnr 15KS240

§3 Årsredovisning Inköp Gävleborg 2014  
Dnr 15KS162

§4 Kommunalt bostadstillägg för personer 
med funktionsnedsättning Dnr 15KS165

28 september 2015
§3 Förändring av pensionsbestämmelser för 

ordförande i helägt bolag inom Gävle 
kommunkoncern Dnr 15KS154

§4 Ersättning för representanter som 
deltagande i samråd finskt förvaltnings-
område Dnr 15KS383

§5 Tecknande av exploateringsavtal med 
Valbo Volymhandel inom Valbo Köpstad. 
Ärendet utgår. Dnr 15KS293

§6 Stadsarkivets organisatoriska tillhörighet. 
Förändrad organisationstillhörighet för 
enheten stadsarkivet inom Kultur och fritid 
med Kommunstyrelsen som arkivmyndig-
het Dnr 15KS275

§7 Översiktlig utredning Gavlehov (Sätraåsen) 
Dnr 15KS312

§8 Anpassning brukningstaxa – Gävle Vatten 
AB Dnr 14KS354

§9 Avsägelser och fyllnadsval Dnr 14KS73

26 oktober 2015
§2 Delårsrapport 2 år 2015 med årsprognos 

för kommunen och de kommunala bolagen 
Dnr 15KS321

§3 Centralisering av fordonsansvar  
Dnr 15KS206

§4 Särskild medlemsinsats i Kommuninvest 
2015 Dnr 15KS404

§5 Gästrike Återvinnare – Avfallstaxa 
2016-2019 Dnr 15KS166

§6 Gästrike Återvinnare – Förbundsordning 
Dnr 15KS168

§7 Gästrike Återvinnare – Renhållningsord-
ning med avfallsplan och lokala föreskrifter 
om avfallshantering Dnr 15KS167

§8 Anmälan om väckta motioner och 
medborgarförslag som är under beredning 
fr o m 2015-01-01 Dnr 15KS1

§9 Intern klimatväxling Dnr 15KS401
§10 Avsägelser och fyllnadsval Dnr 14KS73

23 november 2015
§1 Kommunplan med årsbudget 2016 och 

utblick 2017-2019 Dnr 15KS368
§2 Bolagsordning för Baltic Sea Gateway AB 

Dnr 15KS413
§3 Fördelning av ekonomisk insats i 

Samordningsförbund Gävleborg 2016  
Dnr 15KS459

§4 Erbjudande om förvärv av Sundsvalls 
kommuns aktieinnehav i Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB (KSFAB)  
Dnr 15KS457

§5 Priser vid försäljning av tomträtter för 
bostadsändamål Dnr 15KS458

§6 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 
2016 Dnr 15KS411

§7 Val av nämndemän till Gävle Tingsrätt 
samt avsägelser och fyllnadsval  
Dnr 14KS73

14 december 2015
§2 Avsägelse samt fyllnadsval med bland 

annat val av kommunalråd, kommunalråd  
i opposition. Ordförande och vice ord- 
förande i Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen samt övriga nämnder 
och bolag. Dnr 14KS73

§3 Förändrad kapitalstruktur i kommun-
koncernen Dnr 15KS523

§4 Översyn av reglementen för Kommunsty-
relsen och övriga nämnder  
Dnr 15KS112

§5 Kommunalt partistöd för 2016  
Dnr 15KS487

§6 Val av ombud 2016 vid bolagsstämmor  
i Gävle Stadshus AB Dnr 15KS527

§7 Inget återtag av IT-utrustning i Gävles 
kommunala skolor Dnr 15KS526

§8 Gästrike Räddningstjänstförbund –Taxor 
och avgifter 2016 avseende myndighets-
utövning Dnr 15KS464

§9 Riktlinjer för markanvisningsavtal  
Dnr 15KS505

§10 Riktlinjer för exploateringsavtal  
Dnr 15KS506

§11 Antagande av planprogram Gävle Strand 
etapp 3 Dnr 13KS138

§12 Ändring i Förbundsordning för Samord-
ningsförbund Gävleborg gällande 
styrelseledamöter Dnr 15KS535

§13 Budgetprocess inom Gävle kommun  
Dnr 15KS524

§14 Ändring av bolagsordningar för 
Gavlefastigheter Gävle Kommun AB samt 
Markbyggarna AB Dnr 15KS541

§15 Ändrat ägardirektiv för Gavlefastigheter 
Gävle kommun AB Dnr 15KS209

§16 Ägardirektiv för Gävle Stadshus AB och de 
kommunala bolagen 2016 Dnr 15KS221

§17 Gemensamt sälj- och marknadsförings-
bolag för besöksnäringen i Gävleborg  
Dnr 15KS465

§18 Förändring av verksamhetsområden för 
Gävle Vatten AB Dnr 15KS547

§19 Ändring av Gävle kommuns avtal med 
Migrationsverket avseende mottagande 
av ensamkommande barn Dnr 15KS577

§20 Verksamhetsplan för Kommunfullmäktige 
år 2016 Dnr 15KS593

Kommunfullmäktige har under 
året även behandlat allmänhetens 
eller enskilda politikers frågor:
Allmänhetens fråga 0 (1)
Enkel fråga 17 (7)
Medborgarförslag, besvarade 35 (43)
Nya medborgarförslag 90 (62)
Interpellationer 26 (20)
Nya interpellationer 26 (1)
Motioner 26 (20)
Nya motioner 46 (13)

Föregående år inom parentes.

Webbdiarium: www.gavle.se

Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning 
behandlas inte i Gävle kommuns Kommunfullmäktige.  
Förbundet har eget fullmäktige.
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Nämndernas och bolagens rapportering 

Nämndernas årsredovisningar med utförliga verksamhets- och 
personalberättelser samt uppföljning av mål redovisas i respektive 
nämnds diarium. Under åren 2012–2015 finns dokumenten under 
följande ärendenummer.

För bolagens verksamhets- och personalberättelser hänvisas till 
deras årsredovisningar. 

2015 2014 2013 2012

Kommunstyrelsen 15KS555 14KS435 13KS417 12KS360

Utbildningsnämnden 15UN298 14UN256 - -

Barn- och ungdomsnämnden - - 14KS88 12BUN142

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - - 14KS87 12UAN65

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 15NAN67 14NAN98 - -

Omvårdnadsnämnden 15ON360 14ON331 13ON271 12ON253

Socialnämnden 15SON204 14SON185 13SON164 12SON151

Kultur- och fritidsnämnden 15KFN241 14KFN349 13KFN403 12KFN158

Samhällsbyggnadsnämnden 15SBN476 - - -

Byggnads- och miljönämnden 15SBN176 14BMN124 13BMN123 12BMN117

Tekniska nämnden 15SBN175 14TN227 13TN224 12TN258

Jävsnämnden 15JN15 - - -

Överförmyndarnämnden 15ÖFN4 14ÖFN14 13ÖFN8 12ÖFN6

Valnämnden 15VN6 14VN13 13VN8 12VN9

Revisionskollegiet 15REK5 14REK6 13REK5 12REK9

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd 15GNV9 15GNV3 - -

Nämnders och bolags rapporter omfattar följande avsnitt förutom 
Revisorskollegiet, Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Jävs-
nämnden och Gemensam nämnd för verksamhetsstöd som inte 
lämnar personalstatistik.

Målanalys
1. Medborgare och kunder
2. Medarbetare
3. Hållbart samhälle
4. Ekonomi

• Uppföljning av uppdragen
• Utvecklingsområde
• För verksamheten viktiga nyckeltal
• Resultat och investeringar
• Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
• Sammanfattande väsentliga händelser
• Bilaga 1 Personalstatistik 

Till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen sammanfattas 
respektive rapporterande enhets rapport under följande rubriker. 

Resultat och investeringar
Tabell 

Målanalys
1. Medborgare och kunder
2. Medarbetare
3. Hållbart samhälle
4. Ekonomi

Uppföljning av uppdragen

Väsentliga händelser 
Sammanfattande väsentliga händelser.

Resultat och investeringar
Sammandrag av avsnitten Investeringsverksamhet och Resultat 
och investeringar.

Framtiden 
Sammandrag av avsnitten Utvecklingsområde och Framtida 
intäkts- och kostnadsutveckling.
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110 Här finns vi – kontaktuppgifter

Här finns vi – kontaktuppgifter

Arlanda

Gävle

Stockholm

Gävle kommun
Post: Gävle kommun, 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset,
Drottninggatan 22
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-12 54 56
E-post: gavle.kommun@gavle.se
www.gavle.se

Kommunrevision
Post: 801 84 Gävle
Besök: Drottninggatan 22
Telefon: 026-17 80 00 
E-post: kommunrevisionen@gavle.se
www.gavle.se

Förvaltningar
Kommunledningskontoret
Post: 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset,
Drottninggatan 22
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-12 54 56
E-post: gavle.kommun@gavle.se

Kultur & fritid Gävle
Post: Box 801, 801 30 Gävle
Besök: Slottstorget 1
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-17 94 45
E-post: kultur-fritid@gavle.se

Näringsliv &  
arbetsmarknad Gävle
Post: Box 603, 801 26 Gävle
Besök: Ruddammsgatan 27
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-18 23 06
E-post: nag@gavle.se

Omvårdnad Gävle
Post: Box 825, 801 30 Gävle
Besök: Hamiltongatan 22
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-17 88 16
E-post: omvardnad@gavle.se

Samhällsbyggnad Gävle
Post: 801 84 Gävle
Besök: Kyrkogatan 22
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-10 67 78
E-post: samhallsbyggnad@gavle.se

Socialtjänst Gävle
Post: Box 803, 801 30 Gävle
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-64 48 92
E-post: socialtjanst@gavle.se

Utbildning Gävle  
Post: Box 603, 801 26 Gävle
Besök: Ruddammsgatan 27
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-18 23 06
E-post: utbildning@gavle.se

Nämnder utan  
egen förvaltning
Jävsnämnden
Post: 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset
Drottninggatan 22
Telefon: 026- 17 80 00
E-Post: javsnamnden@gavle.se

Valnämnd
Post: 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset,
Drottninggatan 22
Telefon: 026-17 80 00
E-post: valnamnden@gavle.se

Överförmyndarnämnden
Post: 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset,
Drottninggatan 22
Telefon: 026-17 80 00
E-post:
overformyndarnamnden@gavle.se

Bolag
Gävle Stadshus AB
Post: 801 84, Gävle
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-12 54 56
E-post: gavlestadshusab@gavle.se
www.gavle.se

Gävle Hamn AB
Post: Fredriksskans,
806 47 Gävle
Telefon: 026-17 88 43
Fax: 026-17 91 60
E-post: info@gavlehamn.se
www.gavlehamn.se

Gävle Energi AB
Post: Box 783, 801 29 Gävle
Besök: Förrådsgatan 6,
Näringen, Gävle
Telefon: 026-17 85 75
E-post:  
kundservice.gavleenergi@gavle.se
www.gavleenergi.se

AB Gavlegårdarna
Post: Box 456, 801 06 Gävle
Besök: Utanvindsvägen 1
Telefon: 026-17 27 00
E-post: info@gavlegardarna.se
www.gavlegardarna.se

Gavlefastigheter  
Gävle kommun AB
Post: Box 975, 801 33 Gävle
Besök: Dragonen,
Kungsbäcksvägen 54
Telefon: 026-17 82 60
Fax: 026-17 82 35
E-post: info@gavlefastigheter.se
www.gavlefastigheter.se

Gästrike Vatten AB
Post och besök:
Hamnleden 20 806 41 Gävle
Telefon: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se
www.gastrikevatten.se

Kommunalförbund
Gästrike Återvinnare
Box 722, 801 28 Gävle
Besök: Utmarksvägen 16
Telefon: 020-63 00 63
E-post: info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se

Gästrike Räddningstjänst
Post och besök:
Hamntorget 8, 803 10 Gävle
Telefon: 026-17 96 53
E-post: gastrike.raddning@gavle.se
www.gastrikeraddningstjanst.se

Inköp Gävleborg
Post: 826 80 Söderhamn
Besök: Köpmangatan 7
Telefon: 010-471 30 00
Fax: 010-471 30 02
E-post: info@inkopgavleborg.se
www.inkopgavleborg.se
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